


Den svenska hälso- och sjukvården har många 

kvaliteter. Trots det är vårdkrisen ett faktum. Vi 

kan ofta läsa om bemanningsproblem, stängda 

vårdplatser och vårdköer där patienter till och 

med dör i väntan på planerad behandling.

Vi anser att orsakerna är relaterade till hur 

sjukvården styrs. Vi är starkt kritiska till de senaste 

decenniernas utveckling mot ekonomism, 

kontroll, detaljmätning och byråkratisering. 

Svenska Läkaresällskapets uppmaning till vårdens 

makthavare – lyssna mer på läkarprofessionen 

och mindre på dyra konsulter!



Mot den bakgrunden är det hög tid att 

Sveriges läkare tar plats i debatten. 

Därför redovisar vi nu våra ståndpunkter i ett

helt nytt idéprogram.

Vi vänder oss till dig som är läkare, besluts-

fattare, tillhör annan vårdprofession, är patient 

eller av andra skäl är intresserad av de vägval 

som behöver göras för att 

framtidssäkra svensk 

hälso- och sjukvård.
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I den här broschyren lyfter vi fram sex 

områden som på olika sätt är avgörande för 

utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård 

– från den nära vården, via de viktiga forsknings- 

och utvecklingsfrågorna till en global utblick. 

Här möter du Svenska Läkaresällskapets tales-

personer för de olika fokusfrågorna och kan ta 

del av våra viktigaste argument och ståndpunkter.

På kampanjsajten sls.se/lakarhjalp hittar du 

filmer med våra talespersoner. Där kan du också 

läsa idéprogrammet i sin helhet.



– Det är väldigt många som vill kila sig in 
mellan läkaren och patienten, och jag kan 
tänka mig att det faktiskt finns en ekono-
misk guldgruva för konsultbolag att gräva 
ur – den stora landstingspåsen 
med pengar i en hälso- och sjuk-
vård som är i någon sorts kris.

Britt Skogseid
Professor i tumörbiologisk endokrinologi, 
överläkare Akademiska sjukhuset, 
vice ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Patientmötet#1



Se filmen  
med Britt Skogseid
på sls.se/lakarhjalp



Det första mötet mellan läkare och patient är 

centralt för lyckad sjukvård. Men idag ser vi en 

utveckling med detaljstyrning, ökad byråkrati och 

ett produktionstänk där man räknar pinnar istället 

för att möta människor.

Dagens styrmedel gynnar inte det som är allra 

viktigast – kunskap, kvalitet och etiskt omhänder-

tagande av den enskilda patienten.

Ska vi vrida utvecklingen rätt måste läkare ta 

ledarskapet, tillsammans med sjuksköterskor i ett 

professionellt team runt problemen i sjukvården.



• Att medicinska prioriteringar ska 
bygga på medicinska bedömningar.

• Att styrningen av hälso- och sjuk-
vården ska utgå från patientmötet 
och tillit till professionen.

• Att insikten om värdet av det 
personliga mötet inte återspeglas 
i hälso- och sjukvårdens ledning, 
styrning och organisation.

• Att teamarbete och ett gemen-
samt förhållningssätt i teamet runt 
patienten är centralt.

Svenska Läkaresällskapet anser:



Se filmen  
med Mats Ulfendahl
på sls.se/lakarhjalp



– Vill man ha forskning av hög kvalitet 
krävs det en forskningskompetens i led-
ningsstrukturerna. Vi har en skyldighet att 
se till att vi har en medicinsk utveckling. 
Att vi har rätt metoder, rätt 
teknik, då behövs det läkare 
som forskar.

Mats Ulfendahl
Forskningsdirektör Region Östergötland, 
ordförande Svenska Läkaresällskapets 
delegation för medicinsk forskning

Medicinsk
forskning#2



Forskning bidrar till ökad kvalitet i hälso- och 

sjukvården. Sverige är bra på medicinsk forsk-

ning, men vi börjar halka efter. När det gäller 

kliniska prövningar av läkemedel pekar trenden 

nedåt. Ett problem är att sjukvården är alltför 

fokuserad på produktion. Därför är det viktigt att 

stärka svenska läkares möjligheter att forska.

Vi har en skyldighet gentemot våra patienter 

att se till att vi har en medicinsk utveckling – att 

vi har rätt metoder och rätt teknik. Men ska vi 

kunna slå vakt om forskningen krävs forsknings-

kompetens i ledningsstrukturerna. 



• Att medicinsk forskning är en 
grundbult i hälso- och sjukvården.

• Att meritvärdet av forskarutbild-
ning måste öka.

• Att det behövs fler karriärvägar 
för forskande läkare.

Svenska Läkaresällskapet anser:



– I den offentliga debatten har vi ett 
ansvar att inte framföra våra personliga 
tyckanden. Vi ska heller inte framföra 
våra erfarenheter från specifika patient-
fall. När vi agerar som läkare har 
vi ett ansvar att grunda det vi 
säger på vetenskap.

Anna Kiessling
Docent i kardiologi, Karoliska Institutet 
och Danderyds sjukhus, projektledare för 
Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt

Jämlik hälsa#3



Se filmen  
med Anna Kiessling 
på sls.se/lakarhjalp



Människors förutsättningar till god hälsa 

varierar stort utifrån både medicinska och sociala 

skillnader. Läkaren har en unik möjlighet att 

både identifiera individer med ohälsosamma 

levnadvanor och hitta individanpassade strategier 

för att stödja människor att både förändra sina 

levnadsvanor till det bättre och att vidmakthålla 

dem över tid.

Varje individ har ansvar för sin egen livs-

föring, men läkaren har ett ansvar att berätta om 

de eventuella hälsorisker den innebär.



Svenska Läkaresällskapet anser:

• Att preventionsarbete ska 
baseras på vetenskaplig grund. 

• Att individer med hög risk för 
ohälsa ska prioriteras. 

• Att insatser tidigt i livet är 
särskilt viktiga.

• Att prevention ska vara en 
integrerad del i läkares och andra 
vårdprofessioners arbete.



– För att patienterna ska få bästa möjliga 
medicinska vård och behandling måste 
läkaren som möter patienten 
vara uppdaterad.

Stefan Lindgren
Professor i medicin, 
överläkare, Skånes universitetssjukhus,
ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Kompetens-
utveckling#4



Se filmen  
med Stefan Lindgren
på sls.se/lakarhjalp



Kompetensförsörjning och kompetens-

utveckling är en nödvändig förutsättning för att 

hälso- och sjukvården ska kunna fortsätta att 

leverera resultat. Därför ska läkares kompetens-

utveckling ses som en kontinuerlig process från 

grundutbildning, via specialiseringstjänstgöring 

till fortsatt utveckling i form av fortbildning. 

Idag saknas reglering av fortbildning efter 

uppnådd specialistkompetens. Det måste finnas 

ett ordnat system för fortbildning. Produktivitets-

kraven får inte leda till att vi nöjer oss med 

dagens kunskapsnivå. 



• Att kompetensutveckling ska vara 
en självklarhet under hela yrkeslivet.

• Att det krävs ledarskap som vågar 
prioritera kunskapsutveckling.

• Att en fortbildningsplan ska 
upprättas för varje medarbetare. 

• Att produktionskrav inte får leda 
till att man nöjer sig med att 
bedriva verksamhet enligt dagens 
kunskapsläge.

Svenska Läkaresällskapet anser:



Se filmen  
med Tobias Alfvén 
på sls.se/lakarhjalp



Tobias Alfvén
Barnläkare Sachsska barnsjukhuset, 
docent global hälsa, ordförande Svenska 
Läkaresällskapets kommitté för global hälsa

Global hälsa#5
– Det är en skandal att det fortfarande 
2018 dör nästan en miljon barn varje år 
i lunginflammation – när det stora 
flertalet av dem skulle kunna 
räddas med relativt enkla 
medel.



Världen har blivit bättre. Medellivslängden 

har ökat, fler har tillgång till rent dricksvatten, 

färre barn dör före fem års ålder och fler barn 

går i skolan. Men trots framstegen kvarstår 

stora utmaningar. Vi får inte glömma bort att 

det fortfarande är en miljard människor som 

lever i extrem fattigdom.

Global hälsa är allas ansvar. Vi måste komma 

till rätta med klimatförändringar, antibiotika-

resistens, konflikter och ojämlikhet. Lyckas vi 

inte med det kommer hela mänskligheten att 

stå inför enorma problem. 



• Att ämnet global hälsa ska finnas 
i skola, högre utbildning och forskning.

• Att det svenska sjukvårdssystemet 
måste byggas integrerat med 
omvärlden för att underlätta rörelse 
och samverkan.

• Att nyanlända läkare är en resurs 
för sjukvården.

Svenska Läkaresällskapet anser:



Se filmen  
med Stefan Lindgren
på sls.se/lakarhjalp



– Det krävs en hel rad åtgärder för att 
göra allmänmedicinen till ett attraktivt 
karriärval. Man måste arbeta med arbets-
miljön, arbetsförhållandena och 
utvecklingsmöjligheter för 
allmänläkare.

Stefan Lindgren
Professor i medicin, 
överläkare, Skånes universitetssjukhus,
ordförande i Svenska Läkaresällskapet

Vård nära
befolkningen#6



En utbyggnad av hälso- och sjukvården nära 

befolkningen är en nödvändig förändring för att 

möta framtidens behov. Den nära vården 

måste ha allmänmedicinen som bas. Vi står inför 

ett paradigmskifte som innebär att det svenska 

hälso- och sjukvårdssystemet måste bli mindre 

sjukhustungt. 

Men innan vi är där måste en rad komplexa 

frågor få svar. Inte minst hur resursöverföringen 

till primärvården ska gå till, men även frågor om 

utbildning och nya arbetssätt.



• Att en utbyggd hälso- och sjukvård 
nära befolkningen är nödvändig för 
att möta framtidens utmaningar.

• Att vård ska ges efter behov, där 
de med störst behov ges företräde.

• Att digitala lösningar ska integreras 
i verksamheter för att öka tillgäng-
ligheten och effektivisera vården 
utifrån patienternas behov – så att 
resurser kan fördelas till dem med 
större behov av kontinuitet 
och samordning.

Svenska Läkaresällskapet anser:



Nu vet du lite mer om vad vi tycker i några 

centrala frågor. I Svenska Läkaresällskapets 

idéprogram finns det mer att hämta. Där kan 

du läsa vidare om hur vårdens kvalitet ska säkras 

och granskas, om forskningsetik, eHälsa och 

digitalt stöd. Om medicinska prioriteringar i en 

vårdverklighet som rymmer allt större möjligheter 

– och om mycket annat. 

Du hittar programmet på sls.se/lakarhjalp

Läs, tänk och ta ställning du också. 

Hälso- och sjukvårdens framtid angår oss alla.

Vid frågor kontakta Jaana Logren Bergqvist, kommunikationsansvarig, 
Svenska Läkaresällskapet, jaana.logren@sls.se, 08-440 88 68



Om du håller 
med oss om att 
svensk sjukvård 

behöver läkarhjälp 
får du gärna 
sprida vårt 

budskap vidare!
#läkarhjälp



Svenska Läkaresällskapet, Box 738, 101 35 Stockholm, 08-440 88 60, www.sls.se  #läkarhjälp


