
A
tt många läkare dras till Visby
under sommaren är inte så
konstigt, men i år är det första
gången Läkarförbundet med-

verkar under Almedalsveckan. Många
politiker och beslutsfattare finns på
plats, och vi ska vara där för att framfö-
ra våra synpunkter på aktuella sjuk-
vårdspolitiska frågor. Vi medverkar till-
sammans med andra SACO-förbund ge-
nom att arrangera seminarier och debat-
ter kring färska rapporter
och aktuella frågor för
Sveriges akademiker un-
der namnet SACO Forum. 

Almedalsveckan har blivit
en viktig händelse i
svensk politik. Det börja-
de med att Olof Palme i
slutet av 1960-talet under
sin sommarvistelse på
Gotland höll ett tal i Al-
medalen för en mindre
publik. 

Under 1970-talet insåg
även andra partiledare
värdet, och massmedie-
intresset växte alltmer.
Från början var det enbart
partipolitiska tal, men se-
dan mitten av 1990-talet
har även andra aktörer valt
att arrangera seminarier
under Almedalsveckan.
Antalet seminarier har
ökat för varje år och förra
året, som var rekordår, ar-
rangerades 110 program-
punkter.

Läkarförbundet arrangerar
två egna seminarier och
medverkar i några andra
aktiviteter. Förbundets syn på primär-
vården och på hur det svenska
sjukvårdssystemet måste reformeras
står också i fokus. Vi har bjudit in
distriktsläkare, sjuksköterska, lands-
tingsföreträdare och politiker för att de-
battera den nödvändiga satsningen på
primärvården i Sverige som kommit av
sig så många gånger. Det har i 30 år fun-
nits en samsyn om primärvården som
bas i svensk hälso- och sjukvård, men
trots det är den svenska primärvården re-

lativt lite utbyggd i ett europeiskt per-
spektiv. Den senaste satsningen inom ra-
men för den nationella handlingsplanen
har inte lett till fler allmänläkare. 

Något måste ske. Läkarförbundet har
kommit med ett förslag till en heltäckan-
de syn på svensk hälso- och sjukvård,
där vi föreslår att familjeläkare ska ver-
ka inom ramen för ett separat nationellt
familjeläkarsystem. Familjeläkarnas
grunduppdrag ska formuleras via en na-

tionell reglering som ska garantera att
alla medborgare får tillgång till en egen
familjeläkare. 

Den fortsatt aktuella frågan om de höga
ohälsotalen är temat för det andra semi-
nariet i Läkarförbundets regi. Läkarna
anklagas för att inte sköta sitt arbete, vil-
ket vi debatterar under rubriken »Sjuk-
skriver läkare för lätt – myt eller verk-
lighet?«. Läkarnas sätt att hantera sjuk-
intygen omnämns ofta som en bidragan-

de orsak till den höga sjukfrånvaron, pa-
tienten styr och läkaren har för lite att
sätta emot. Distriktsläkarna har framfört
att detta är ett av deras största arbetsmil-

jöproblem, tiden räcker
inte för att göra en fullgod
bedömning av patientens
arbetsförmåga. 

Flera förslag till lös-
ningar har kommit, allt-
ifrån att endast läkare med
specifik kompetens inom
försäkringsmedicin skulle
få utfärda sjukintyg, till att
allt fler yrkeskategorier,
som t ex sjukgymnaster
och psykologer, skulle få
möjlighet att »sjukskri-
va«. 

Landstingsförbundet finns
på plats i Visby med pro-
jektet »Livsviktigt«, som
drivs för att informera om
organdonationer och för-
må fler människor att göra
sin vilja i donationsfrågan
känd. På så vis hoppas
man kunna öka antalet
transplantationer med or-
gan och vävnader från av-
lidna. Till projektet knyts
»ambassadörer« som ska
hjälpa till att skapa intresse
för frågan; i Visby utses
Läkarförbundets ordföran-
de till ambassadör.

Detta och mycket annat är föremål för
diskussion och debatt under en intensiv
vecka i Almedalen. Läkarförbundet är
där för att träffa politiker och andra be-
slutsfattare men hoppas också få träffa
många engagerade kolleger!
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Den massmediala uppvaktningen under Almedalsveckan på Gotland
kan vara intensiv. Här en balansakt från förra året med gästande 
Joschka Fischer, Tysklands utrikesminister, i fokus. I år är det första
gången Läkarförbundet medverkar.
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