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Remiss: En värdefull vård (EVV)
Sveriges läkarförbund har ombetts att lämna synpunkter på rubricerade programskrift, som
tagits fram av en arbetsgrupp inom Läkaresällskapet.
Vi vill inledningsvis tacka för möjligheten att komma med synpunkter på skriften. Det är
viktigt att läkarprofessionens bägge organisationer har en öppen och konstruktiv dialog om de
mycket centrala sjukvårdspolitiska frågor som programmet behandlar. Ju fler förslag, tankar
och idéer vi kan hitta där vi är överens och kan driva en gemensam linje kring desto större är
möjligheterna att åstadkomma önskvärd förändring.
Inom Läkarförbundet väckte DN:s serie om New public management liknande diskussioner
som de gjorde inom Läkaresällskapet. Liksom hos sällskapet har dessa diskussioner lett till att
förbundet känt ett behov av att mer samlat redovisa sin syn på hur vården ska utvecklas inför
framtiden. Förbundet har därför beslutat att revidera sitt sjukvårdspolitiska program från
2004. Arbetet pågår nu för fullt – och ett programförslag är tänkt att gå ut på bred remiss till
delföreningarna i februari 2016. Innan fullmäktige nästa år ska förbundsstyrelsen ha antagit
ett väl förankrat policyprogram där förbundets syn på framtidens sjukvård läggs fram.
Ett stort antal frågor som tas upp i EVV kommer också att behandlas i Läkarförbundets
sjukvårdspolitiska program. Det gäller inte minst målet om jämlik vård, kontinuitet i patientläkarrelationen, att behovsprincipen ska styra resursfördelningen i vården och vikten av att det
professionella inflytandet ökar. Därutöver kommer förbundet att lägga stor tonvikt vid








Sjukvården som en starkt decentraliserad verksamhet
Patientens valfrihet och inflytande
Mångfald i producentledet – särskilt småskalig professionsledd verksamheten
Politikens uppgift att sätta mål, ramar och gränser för det offentliga åtagandet
Bättre planerad kompetensförsörjning
Arbetsgivarens ansvar för fortbildningen
Teknikutvecklingen i framtidens vård.

I och med att arbetet med förankringen av innehållet i förbundets reviderade
sjukvårdspolitiska program ännu inte påbörjats är det svårt för oss att närmare ta ställning till
förslagen i EVV. Det vore att föregripa den interndemokratiska processen inom förbundet och
de ställningstaganden som kommer att göras efter att delföreningar getts tillfälle att lämna
sina synpunkter på programförslaget.
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