
Valet 2018, vilken rysare! Regeringsbilden är fortfaran-
de oklar i skrivande stund och det känns som vi går 
en osäker politik till mötes med tanke på bristen av 

majoritet. Det gör att vi i DLF fortsatt måste bedriva poli-
tiskt påverkansarbete på bred front. Det är dock glädjande att 
sjukvården fått så stort fokus under valåret. Flera partier har 
visionen om en stärkt primärvård och några har konkret utta-
lat önskemål om fast läkarkontakt.

Politik och påverkansarbete
DLF har precis i dagarna skickat in remissvar gällande en 
sexårig läkarutbildning. Vi välkomnar en förlängd läkarut-
bildning där godkänd läkarexamen ger behörighet att ansöka 
om läkarlegitimation. Målet är att läkaren efter läkarexamen 
skall kunna arbeta självständigt vilket innebär att flera av de 
kompetenser den examinerade läkaren idag inhämtar under 
allmäntjänstgöringen skall integreras i den kommande grund-
utbildningen. Då primärvården skall utgöra basen i den fram-
tida sjukvården betonar DLF allmänmedicinens centrala plats 
i den kommande läkarutbildningen samt att en stor del av den 
verksamhetsförlagda utbildningen bör ske i primärvården. 
Detta utgör i sin tur en stor utmaning då det i primärvården 
idag på många håll i landet råder brist på handledarutbildade 
specialister i allmänmedicin. Vi anser därför att resurser behö-
ver skjutas till för rekrytering och utbildning av fler handleda-
re med allmänmedicinsk kompetens.

Styrelsen är också mitt i arbetet att formulera ett remissvar till 
Anna Nergårdhs andra delbetänkande ”Samordnad utveckling 
för god och nära vård”. Gå gärna in på hemsidan och läs det 
slutgiltiga svaret.

Styrelsen försöker även aktivt att etablera och bevara kontakter 
med andra yrkes- , specialitets- och intresseföreningar. Vi har 
bland andra pågående kontakter med Sjukhusläkarna, SFAM, 
Svenska distriktssköterskeföreningen, Sveriges företagshälsor, 

PRO och Funktionsrätt Sverige. Vi har samsyn i flera frågor 
och genom samarbete blir vi starkare och får lättare att påver-
ka. Nu inväntar vi vem som blir Sveriges nya socialminister 
samt sjukvårdsminister för att sedan bjuda in oss själva för 
diskussion om den framtida svenska sjukvården med primär-
vården som bas. Vi kommer självklart även söka kontakt med 
ansvariga för hälso- och sjukvårdsfrågor i varje enskilt politiskt 
parti.

Fredrik Lennartsson blir ny chef för avdelningen för vård och 
omsorg på SKL i slutet av oktober efter att Hans Karlsson 
lämnar sin tjänst. Fredrik kommer närmast från tjänsten som 
hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Skåne och har tidigare 
varit chef och generaldirektör för Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys samt departementsråd på Socialdepartementet. 
DLF planerar att så fort han tillträtt sin tjänst återuppta kon-
takten med SKL.

Nordiskt samarbete
Läs gärna det korta referatet längre in i tidningen från det 
Nordiska mötet i Helsingör där Marina Tuutma och under-
tecknad representerade DLF. Det var inspirerande att möta 
kollegor från de andra nordiska länderna och inte helt oväntat 
att bristen på specialister i allmänmedicin och ökad arbetsbör-
da var ett gemensamt problem.

Det var allt för nu. Glöm inte att följa oss på sociala medier, vi 
finns både på twitter och facebook!
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Sekreterare
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