Höstseminariet i Steningevik
– tema påverkansarbete
Årets fackliga seminarium i Steninge
vik hade fokus på påverkansarbete
och hur man på lokal nivå kan bearbeta beslutsfattare i landsting och
regioner. Från utredningen ”God och
nära vård” deltog huvudsekreterare
Louise Andersson. Hon diskuterade
bland annat det omdebatterade förslaget att även specialister i geriatrik
och barn- och ungdomsmedicin ska
kunna vara fast läkarkontakt i primärvården.

Steningeviks kursgård.
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DLF har i ett så kallat
”Primärvårdsmanifest”
skapat ett dokument, eller
en slags lathund, som kan
användas för påverkans
arbete på lokal nivå.

Även år i förlade Distriktsläkarföre
ningen sitt fackliga möte till kursgården
Steningevik, belägen en kort bilresa från
Arlanda och vid kanten av Mälaren.
Vid sidan av DLFs styrelse och ett
20-tal ledamöter från lokalavdelningarna, deltog även representanter för Läkarförbundet, Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) och utredare från
regeringskansliet (God och nära vård).
En stor del av mötestiden ägnades åt
frågor och strategier kring påverkansar-

bete. Distriktsläkarföreningen har i ett
så kallat ”Primärvårdsmanifest” skapat
ett dokument, eller en slags lathund,
som kan användas för påverkansarbete
på lokal nivå.
– Många engagerar sig i det fackliga
arbetet på ideell basis och har ont om tid.
Manifestet eller dokumentet kan anpassas
till lokala förutsättningar och användas
som stöd inför exempelvis möten med
politiker och tjänstemän, eller när man
exempelvis ska skriva debattartiklar, säger
Marina Tuutma, ordförande för DLF.
Under det gångna året har DLFs styrelse arbetat aktivt med påverkansarbete
och tillsammans med SFAM lobbat för
det gemensamma programmet om vad
som krävs politiskt för att stärka primärvårdens uppdrag inom svensk sjukvård.
– Samarbetet med SFAM är en framgångsfaktor, det är så tydligt att bägge
föreningarna behövs. Vi för även dialoger
med andra föreningar som Sjukhusläkarföreningen och organisationer som SKL
och patientorganisationerna. Vi deltar
med våra synpunkter i utredningar. Vi
skriver remissvar och så snart en ny sjukvårdsminister är utsedd kommer vi att
boka in ett möte. I somras hade vi även
tre välbesökta seminarier i Almedalen. Vi
är på hugget, säger Marina Tuutma.

Ulrika Elmroth, projektledare för PrimärvårdsKvalitet på SKL, samt vice ordförande för SFAM.

Prioriterade frågor

Några av de mest prioriterade frågorna
för det politiska påverkansarbetet, även
på lokalt plan, handlar om allmänläkares inflytande över sin vardag, om fortbildning, listningstak och kontinuitet.
I Blekinge har ST-läkaren Hannes
Kohnke i sin forskning visat att låg läkarkontinuitet ger dubbelt så många akutbesök. Ett annat resultat är att vårdcentraler som har mer fast bemanning också
har bättre kontinuitet. De samlade resultaten är publicerade i Scandinavian journal of primary heathcare (juni 2018).
En idé som diskuterats är satsningen på en ”kontinuitetsmiljard”, ett sätt
att på allvar lyfta behovet av kontinuitet i svensk primärvård. Det finns dock
svårigheter med att mäta och följa upp
effekten av kontinuitet då det länge har
saknats bra kontinuitetsmått. Ulrika
Elmroth, specialist i allmänmedicin och

Åsa Lindblad, DLF Jämtland och Daniel Mella, DLF Östergötland. Daniel har tidigare ingått i DLFs
styrelse.
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Staffan Ahlkvist, DLFs styrelse.

projektledare för PrimärvårdsKvalitet,
NPK, ett nationellt system för primärvårdskvalitet, inflikade att det nu finns
ett kontinuitetsmått i NPK.
Även frågan om fortbildning lyftes
under seminariet. I dagsläget saknar
Sverige, tillsammans med Malta och
Portugal, en nationell reglering av läkares fortbildning. Ove Andersson, andre
vice ordförande för Läkarförbundet,
menar att frågan måste prioriteras och
lösas på nationell nivå, att som i dag låta
vårdgivare ta ansvar för frågan har inte
visat sig vara en framgångsrik väg.
– Vi behöver en fortbildningsförordning och den måste regleras i Socialstyrelsens föreskrifter. Vi arbetar nu aktivt
med frågan på central nivå.
En stor del av seminariets första dag
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Sofia Bengtsson, DLF sydvästra Sverige, ingår i valberedningen för DLFs
styrelse.

handlade även om det lokala påverkansarbetet och om goda tips och idéer för att
lyckas nå fram till beslutsfattande personer.

Samarbetet med SFAM
är en framgångsfaktor,
det är så tydligt att bägge
föreningarna behövs.
I exempelvis Halland har DLF och
SFAM gemensamma styrelsemöten och
årsmöten och samarbetar kring strategier

i påverkansarbete. Flera lokalföreningar
vittnade om ett värdefullt och välfungerande samarbete med SFAM, och om
betydelsen av att skriva debattartiklar,
att bjuda in politiker och tjänstemän till
styrelsemöten men även gäster som primärvårdschefer och landstingsdirektörer.
En framgångsnyckel är också att
identifiera och påverka ”vänner” som är
läkare, sjuksköterska eller sjukgymnast
och som arbetar politiskt eller som chefer i förvaltningar.
Det handlar även om att lyfta och
sprida goda exempel och skapa förutsättningar för möten och utveckling av
nätverk.
Eva Nordin
Journalist

