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Mycket har hänt inom hälso- och sjukvården 
de senaste åren. Läkarförbundet har därför 
startat ett stort arbete med att se över förbunds-
politiken kring hur vården ska organiseras och 
finansieras. Några tydliga tendenser vi ser är 
att verksamheter samordnas över landstings-
gränser och att staten tar ett allt större grepp om 
kunskapsstyrningen. Det har blivit vanligare 
med krav på prestation på så sätt att landstingen 
måste visa resultat för att få de pengar som 
regeringen satsar. Kraven på att hålla budget 
ökar och därmed också att vården som ges är 
kostnadseffektiv.  

Framgång i politiken
Målet med vår sjukvårdspolitik är att säkra en 
likvärdig och god sjukvård för alla och att skapa 
en sjukvård som präglas av entreprenörsanda 
och mångfald i producentledet. Det krävs en hel del arbete 
för att nå dit, men vi är en god bit på väg. Flera av våra stora 
förslag har haft framgång. Ett exempel är förslaget om ett 

nationellt familje-
läkarsystem. 
Från årsskiftet 
kommer det i 
varje landsting att 
finnas ett kund-
valssystem inom 
primärvården där 
finansieringen 

Sjukvården förändras. Därför förändrar 
även vi vår sjukvårdspolitik för hur 

vården bör organiseras. 

Nya perspektiv i sjukvårdspolitiken

följer patienten. Även förslaget om att inrätta en behandlings-
förmånsnämnd är numera välkänt och bereds i många sam-
manhang. Ett annat framgångsrikt förslag är samfinansiering 
av sjukförsäkringen. Det har legat till grund för den så kallade 
sjukvårdsmiljarden.

Långsiktigt förändringsarbete
Andra förslag är det svårare att få gehör för. Intresset är 
exempelvis svalt för vår idé att göra större åtskillnad mellan 
beställare och utförare. Det innebär inte att förslaget är mindre 
berättigat, men det ställer större krav på oss att arbeta långsiktigt 
och planerat för att lyckas i vårt påverkansarbete. 


