
För första gången har Läkarför-
bundet tagit ett samlat grepp om
sjukvårdspolitiken. Förbundets
centralstyrelse klubbade doku-
mentet Framtidens sjukvård den
29 april.

❙ ❙ – Ett viktigt beslut. Om vi ska kunna
påverka den framtida sjukvårdens utse-
ende måste vi vara enade, för då är vi
starka, säger förbundsordförande Bern-
hard Grewin.

Han tror att det är »en tuff verklig-
het«, framför allt de allt kärvare sam-
hällsekonomiska förutsättningarna, som
nu fått medlemmarna att enas i frågor
där man tidigare haft olika uppfattning-
ar om »bästa vägen framåt«.

Det är helheten som är viktig, menar
Grewin. För det första att man blivit enig
om vilka utmaningar vården står inför,

såsom vård på
lika villkor, god
arbetsmiljö, ba-
lans mellan öp-
penvård och
sjukhusvård,
bättre samverkan
med kommuner-
na, ökad styrning
av högspecialise-
rad vård och mer
resurser till den
kliniska forsk-
ningen. För det
andra att man
enats om grund-
läggande princi-

per såsom solidarisk finansiering, öppna
prioriteringar, fritt vårdval för patienten
och tydlig åtskillnad mellan beställare
och utförare.

Och så till sist, vägen dit. Att låta sta-
ten ersätta landstingen som beställare
och huvudsaklig finansiär är en central
fråga. Att skilja beställare och utförare åt
leder, enligt Grewin, till en sund kon-
kurrens som dels ger patienten valfrihet
och bättre tillgänglighet, dels ger medar-
betarna möjlighet att välja vilken orga-
nisation de vill arbeta i.

– För att ha en välfungerande struktur
måste vi också bygga ut den medicinska
kompetensen i primärvården. Det är
särskilt roligt att vi blivit överens om ett
nationellt familjeläkarsystem i enlighet
med Protos-förslaget.

Bernhard Grewin vill inte nämna nå-

gon fråga som varit särskilt lätt eller
särskilt svår att enas om. Han tycker att
det funnits stor samstämmighet i arbets-
gruppen och under remissrundan, men
poängterar att förslaget inte ger lösning-
ar i alla detaljer utan ska ses som inbju-
dan till fortsatt samhällsdiskussion.

Kritiska argument
Svaren ser ut att vara övervägande posi-
tiva men bland remissvaren märks några
återkommande kritiska argument. Ett är
att processen gått för fort och inte
förankrats tillräckligt. Så tycker lokal-
föreningarna i Malmö och Stockholm
tillsammans med Sjukhusläkarförening-
en.

– Vi har arbetat med frågorna i ett år,
och de har haft möjlighet att ingående
diskutera frågorna i sina styrelser.
Kanske beror det på att de inte nått enig-
het. Men det är angeläget att vi kommer
ut med vår politik. Det är nu vi måste på-
verka, inte om ett år, säger Grewin.

Lokalföreningarna i Blekinge och
Nordvästra Skåne har ifrågasatt om po-
litiska frågor som dessa verkligen är för-
bundets sak.

– Min uppfattning är att sjukvårdens
framtida organisation i allra högsta grad
är en fråga för Läkarförbundet, säger
Grewin och hänvisar till att ett av för-
bundets mål är att »befordra hälso- och

sjukvårdens ändamålsenliga utveck-
ling«.

Privatläkarna saknar ett genusper-
spektiv. 

– Jag svarar med en motfråga: Var
saknas genusperspektivet som gör att
förslaget tappar i kvalitet?

Västerbotten kallar hela förslaget för
»ett experiment«. Chefsföreningen ut-
trycker tveksamhet på grund av tidigare
erfarenheter av köp–säljsystem.

– A och O för ett välfungerande
system med beställare och utförare är
kunskap och kompetens på beställarsi-
dan. Det vore fel om man bara tittade på
kostnaderna.

Bernhard Grewin håller med om att
förslaget i sin helhet påminner mycket
om det norska systemet med regionala
helseforetak och fastlegesystem.

– Vi har inte sagt att vi ska lösa det
som norrmännen. Det är riktigt att norr-
männen har statlig finansiering, men ut-
gångspunkten har varit olika. Vi har valt
statlig finansiering för att vi vill nå bätt-
re förutsättningar för vård på lika villkor
efter behov och tydligare separera be-
ställare från utförare. Den självklara lös-
ningen blir då att staten övertar bestäl-
larrollen.
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Politiken klubbad:

Staten ska styra 
och finansiera sjukvården 

Aktuellt och reportage

• Statlig finansiering, samma skat-
tesats för alla.
• Beställar–utförarsystem. Lands-
tingen lämnar över rollen som be-
ställare till nya regionala statliga
beställarstyrelser. Landstingen blir
en bland många vårdproducenter. 
• Ett nationellt reglerat familjelä-
karsystem enligt Distriktsläkarföre-
ningens Protos-förslag införs. Fritt
läkarval. En läkare på 1 500 invåna-
re.
• Sjukvården tillförs ökade resur-
ser. Den öppna specialistvården
byggs ut men även sjukhusen spe-
lar en viktig roll. Båda delar upp-
handlas av de regionala beställar-
styrelserna.
• Högspecialiserad rikssjukvård be-
ställs av en särskild central styrelse.

Övrig högspecialiserad vård be-
ställs av regionstyrelserna, men
samordnas nationellt.
• En särskild behandlingsförmåns-
nämnd bestämmer vilken vård som
ingår i det offentliga åtagandet.
• Öppen verksamhetsredovisning
ska underlätta för patienten att välja
vårdgivare och vårdnivå.
• Ansvar för klinisk forskning för-
blir delat mellan universitet och
sjukvårdsproducenter. Forsknings-
resurser fördelas även fortsatt av
Utbildningsdepartementet via uni-
versiteten. Men resurser som idag
går till landstingen fördelas istället
av Socialdepartementet på region-
styrelserna.

Hela programmet finns att läsa
på www.slf.se.

Framtidens sjukvård i korthet:

Enigheten och
helheten är viktig
tycker Läkarför-
bundets ordförande
Bernhard Grewin.


