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Svenska Läkaresällskapet
Yttrande över Svenska läkarsällskapets rapport ”En värdefull vård”
Bakgrund
Reumatikerförbundet organiserar människor med reumatiska sjukdomar, sjukdomar i
rörelseorganen och dem med generaliserad smärta. De reumatiska sjukdomarna är ett
samlingsbegrepp för en mängd olika diagnoser. I Sverige brukar vi tala om att det finns ca 80
olika diagnoser och närmare 200 olika sjukdomstillstånd. Alla människor kan drabbas av en
reumatisk sjukdom, ung som gammal. De reumatiska sjukdomarna är kroniska sjukdomar
som det inte finns någon bot för och människor som drabbas av dem får leva med sin sjukdom
resten av sitt liv.
Som en konsekvens av det så är de som får en kronisk reumatisk sjukdom ofta besökare i alla
delar av hälso- och sjukvården. För en de som har en inflammatorisk reumatisk sjukdom är
reumatologen den naturliga kopplingen till vården men även primärvården är viktig för många
av våra grupper och självklart besöks de olika apotekskedjorna regelbundet
Den som lever med sin kroniska sjukdom blir genom åren expert på hur det är att leva med
just den diagnosen. De lär känna sin kropp dess signaler och hur olika faser i sjukdomen beter
sig, hur den svarar på olika typer av behandlingar. All denna kunskap och information är
ovärderlig och väsentlig för sjukvårdens olika professioner att ta del av. Därför var
Reumatikerförbundet mycket nyfikna och intresserade av att ta del av Läkarsällskapets rapport
”En värdefull vård”
Reumatikerförbundet har valt att förhålla sig väldigt kortfattat i detta svar. Det är en
omfattande rapport som är svår att få grepp om, vilket är syftet med de olika förslagen och var
finns analysen undrar vi?

Reumatikerförbundets kommentarer:
Inledningsvis kan vi inte instämma i problembeskrivningen och vi saknar ett antal viktiga
perspektiv. Först och främst patienterna. Vår bild är att en av de stora utmaningarna idag är,
hur patienten kan bli inkluderad i sin vård och behandling som en reell partner. För oss som
representerar patienter med kroniska sjukdomar är det alldeles självklart att vi genom åren blir
en expert på vår diagnos eller som xxx uttrycket det professorer på våra diagnoser. Vi saknar
även övriga delar av professionen inom hälso- och sjukvården. Det är sannerligen stort fokus
på läkarens roll i rapporten.
När det gäller utvecklingen av hälso- och sjukvården finns det idag spännande forskning att ta
del av. Stora delar av den organisationsforskning som bl. a. aktualiseras av Leading Health
Care går i en helt annan riktning än i denna rapport. Vi tycker att det är synd att inte fler
röster kommer till tals och vi saknar även analyser av de förslag som presenteras.

2
Reumatikerförbundet önskar en betydligt mer öppen och vital debatt om dessa viktiga
framtidsfrågor för svensk hälso- och sjukvård.
Det som vi även saknar i denna rapport är hela den medicintekniska utveckling som nu växer
fram och som kan bidra till nya förutsättningar för alla delar inom vården, för professionen
men inte minst för patienterna. Var finns diskussionen om e-hälsa, telemedicin, digitalt
kunskapsstöd, journal via nätet, digitala vårdmottagningar etc?
Reumatikerförbundet deltar gärna i en debatt och diskussion om hälso- och sjukvårdens
framtid och utveckling men då önskar vi att den är betydligt mer visionär och lyfter in de
perspektiv som vi tar upp här ovan.
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