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Genom att analysera, utarbeta egna förslag och bedriva opinionsbildning är Läkarför-
bundet med och formar framtidens hälso- och sjukvård. Ett bra sätt att möta besluts-
fattare är att bjuda in dem till seminarium. Då får vi möjlighet att presentera våra 

förslag, lyssna till deras synpunkter och få till stånd en konstruktiv dialog som 
förhoppningsvis leder hälso- och sjukvården framåt.

I sommar arrangerar vi därför tre egna seminarier under politikerveckan i 
Almedalen på Gotland. Dessutom anordnar alla vårdförbund inom Saco ett 
gemensamt seminarium om klinisk forskning och tillsammans med IOGT-NTO 
bjuder vi på ett alkoholfritt mingel.

Almedalen är en viktig politisk 
mötesplats. Genom att anordna 

seminarier får vi möjlighet att lyfta 
fram läkarnas frågor.

Ur läkarnas perspektiv

Vårdval på villovägar? 
Så här kan vårdvalet förbättras

En panel med representanter från profes-
sionerna i vården föreslår hur vårdvalet kan 
förbättras. 

Läkarförbundet diskuterar frågan tillsam-
mans med bland andra Stockholms sjuk-
vårdslandstingsråd Filippa Reinfeldt (M) 
och Ingrid Lennerwald (S) från hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Region Skåne. 

Antibiotikaresistens 
– hur kan vi agera gemensamt? 

Tillsammans med Otto Cars och Christina 
Greko från Strama, Åsa Hallgårde från 
Infektionsläkareföreningen och Anders 
Tegnell på Socialstyrelsen, kommer Läkar-
förbundet att diskutera hur vi kan arbeta 
för att förebygga vårdrelaterade infektioner 
och ytterligare spridning av antibiotikaresi-
stenta bakterier. 

Vi kommer också att tala om hur vi ska 
förhålla oss till problemen när den globala 
rörligheten ökar och sjukvården över grän-
serna tilltar?

Vem orkar ta  
de svåra besluten?  
Resursbehov och prioriteringar

Läkarförbundet föreslår att det inrättas en 
statlig behandlingsförmånsnämnd. Den ska 
utifrån vetenskapliga underlag och gällande 
prioriteringsordning pröva vilka vårdbehov 
och åtgärder som bör ingå i den skatte-
finansierade vården. 

Tillsammans med företrädare för bland an-
nat Prioriteringscentrum, Tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket, riksdagen och 
landstinget i Stockholm diskuterar Läkarför-
bundet frågan.

Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Sveriges läkarförbund, 
företräder läkarkåren på flera seminarium.
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