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En värdefull vård 
 

Hur hälso- och sjukvården ska möta dagens och morgondagens utmaningar är en komplex och 

omfattande fråga. Inte minst frågan om organisation, ledning och styrning har debatterats 

livligt efter det att den sk ”NPM”-debatten initierades under hösten 2013. 

 

Svenska Läkaresällskapet, som obunden professionell organisation med kärnvärden inom 

vetenskap, utbildning, etik och kvalitet, ser liksom många andra denna fråga som avgörande 

för den fortsatta utvecklingen. I syfte att analysera området djupare tillsattes en arbetsgrupp 

med uppdrag att lämna förslag som kan bidra till en förändring som är förenlig med såväl 

grundläggande mål för svensk hälso- och sjukvård som läkarkårens etiska yrkesregler. 

Särskild hänsyn skulle tas till utvecklingen av läkarens möjligheter att utveckla sin 

professionalitet liksom till en sjukvårdsorganisation som möjliggör en ökad verklig 

delaktighet för patienten i vården. 

 

Arbetsgruppen presenterar nu sina preliminära slutsatser i bifogade rapport som sänds ut på 

remiss i syfte att stimulera till en fortsatt bred debatt. Remissvaren kommer ligga till grund för 

Svenska Läkaresällskapets arbeta med att utforma en policy för utvecklingen av hälso- och 

sjukvården. 

 

Slutsatserna i rapporten är arbetsgruppens egna, och utgör inte något officiellt 

ställningstagande från Svenska Läkaresällskapet. 

 

Vi är tacksamma för ert svar senast den 15 september 2015, till agneta.ohlson@sls.se. 

Kontakta arbetsgruppens ordförande Karl Sallin för eventuella frågor, 0739-80 12 54, 

karlsallin@yahoo.com. 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

 

Kerstin Nilsson    Karl Sallin 

Ordförande Svenska Läkarsällskapet  Ordförande En Värdefull Vård 
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En Värdefull Vård 

Remissinstanser 

 

FORSKNINGSORGANISATIONER 

Forska!Sverige 

Forte 

Forum för välfärd 

Inst för Hälso- och Sjukvårdsekonomi 

LIF 

Universitet & universitetssjukhus  

Vinnova 

Vårdförbundet 

 

INTRESSEORGANISATIONER  

1,6 miljonersklubben 

Autism- och Aspbergerförbundet 

Brukarkooperativet JAG 

Cancerfonden 

Centrum för personcentrerad vård 

Demensförbundet 

Diabetesförbundet 

Famna 

Forum för Välfärd 

Fysioterapeuterna 

Föreningen för (mot) Cystisk fibros 

Handikappförbunden 

Hjärt-lungfonden 

Läkarförbundet 

RBU 

Reumatikerförbundet 

Svensk Sjuksköterskeförening 

SYLF 

Kandidatföreningen 

SLS sektioner, associerade föreningar och lokala läkaresällskap 

Vårdförbundet 

SKL 

Professionsförbundet 

Svenskt näringsliv 

Vårdföretagarna 

Distrikssköterskeföreningen 

Den nya välfärden 

 

MYNDIGHETER 

Folkhälsomyndigheten 

Försäkringskassan 

Läkemedelsverket 

Myndigheten för vårdanalys  

SBU 

Socialstyrelsen 

TLV 

Vetenskapsrådet 

Statskontoret 

Myndigheten för delaktighet 

IVO 

Riksrevisionen 
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Utbildningsdepartementet 

Socialdepartementet 

Arbetsmarknadsdepartementet 

Finansdepartementet (Civilministern) 

E-hälsomyndigheten 

Medicinska fakulteterna samtliga universitet 

Ssk-utbildningar, Sophiahemmet, Röda korset mfl 

 

POLITIKER 

Landsting/Regioner, inkl ledningsstaber 

Sjukhusledningar, i alla fall de större sjukhusen 

 

ÖVRIGA 

AFA Försäkring 

Handelshögskolan, Leading Health Care 

M Zaremba 

Magnus Lind 

Kunskapscentrum för jämlik vård i VGR 

Landstingsdirektörer 

Capio 

Aleris 

Praktikertjänst 

IVBAR 

SMER 

Prioriteringscentrum 


