Nytt från styrelsen december 2017

Å

ret börjar lida mot sitt slut och nu ser vi med spänning fram mot valåret 2018. Det debatteras flitigt i
alla former av media om den framtida sjukvården och
inte minst den nära vården där primärvården ska utgöra basen. En grundförutsättning för att lyckas är ett rimligt åtagande och tillräckligt med specialister i allmänmedicin.
Politik

Det känns skönt att få draghjälp av Läkarförbundet som starkt
driver frågan om en nationell primärvårdsreform och listning
på läkare. DLF ser dock en stor utmaning i att få politiker
och makthavare att förstå att det viktigaste är kompetensförsörjningen. Utan personal med rätt kompetens att hantera
ett oselekterat patientflöde kan primärvården inte stå för den
kostnadseffektiva sjukvård som bör utgöra basen i svensk sjukvård. En av nyckelfrågorna i sammanhanget är listningstak.
Samarbetet med SFAM fortskrider och vi planerar att tillsammans bjuda in oss som bollplank i primärvårdsfrågor till
sjukvårdspolitiska talespersoner.
Vid ett av höstens styrelsemöten träffade vi Ina El-Sherif,
ordförande i Distriktssköterskeföreningen Sverige. Det framkom då en oro över att distriktssköterskorna ser sig om efter
andra jobb än i primärvården, något som sannolikt speglar en
bristande arbetsmiljö. Tanken är nu att även vi ska samarbeta
och verka för en bättre arbetsmiljö framöver.
Johnny Sternesjö är numera invald i förhandlingsdelegationen som fastställer riktlinjerna och leder Läkarförbundets
centrala förhandlingar i alla avtalssektorer.

tanter från SFAM och de allmänmedicinska institutionerna.
Syftet är att synliggöra, utveckla och förstärka den allmänmedicinska forskningen som en del av en nationell primärvårdsreform i Sverige.
UEMO

Caroline är vår delegat i European Union of General Practitioners/Family Physicians som nu i höst firade 50-årsjubileum i Paris. I en enkät till medlemmarna framkommer vad
som anses viktigt i arbetet. Bemanning, finansiering, IT, lista
1 250–1 500, <25 patienter per dag. Nu: UK, Spanien, Turkiet 40–50 per dag, arbetar 12-15 timmar per dag. Alla önskar
8 timmars arbetsdag.
Faddersamtal

Två gånger per år söker vi i styrelsen upp er i lokalföreningarna för att efterhöra hur ni har det och vilka frågor som ni tycker vi ska driva centralt. Flera län har svårt att hitta personer
som kan tänka sig engagemang i DLF, skälet uppges ofta vara
tidsbrist. Vår roll är viktig och vi kommer fortsätta att jobba
för fler medlemmar och för att vilande föreningar återaktiveras. Det är därför glädjande att 2017 välkomna Sörmland och
Västernorrland tillbaka som aktiva föreningar.
Nästa år fortsätter vi arbetet med att skapa bättre förutsättningar för en stark primärvård!

Utbildning och forskning

Nadja sitter kvar i Läkarförbundets utbildnings-och forskningsdelegation (UFO). En viktig fråga är den nya grundutbildningen där Jens Schollins utredning ännu ej blivit officiell
(ligger på departementet just nu). Återkommer i frågan när
jag vet mer.
Arbetet i SAFU, Samling för Allmänmedicinsk Forskning
och Utbildning, fortskrider. Framöver kommer både Nadja
och Camilla vara aktiva i arbetet tillsammans med represen-
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