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Marie Wedin valdes till ordfö-
rande i Sjukhusläkarfören-
ingen för ytterligare en man-
datperiod vid föreningens 
fullmäktigemöte den 14–15 
april. Samtidigt kandiderar 
hon i höst till posten som Lä-
karförbundets ordförande.

– Jag har suttit som Sjukhus-
läkarföreningens ordförande i 
sex år och kommer att ställa 
upp för två år till, sa Marie  
Wedin till Läkartidningen i 
samband med fullmäktigemö-
tet i Stockholm på onsdagen.

Har du be-
stämt dig för 
om du kandi-
derar till för-
bundsord-
förandepos-
ten i höst?

– Om valbe-
redningen 
frågar mig så 
kandiderar 

jag. Skulle jag bli vald till ord-
förande i Sveriges läkarför-
bund så ställer jag upp. 
Sjukhus läkarföreningen 
skulle klara det, eftersom vi 

är en styrelse som arbetat 
tillsammans under lång tid.

Under mötet höll Sjukhus-
läkarföreningen på torsdagen 
ett symposium om hälso- och 
sjukvårdens framtida finan-
siering. Andelen multisjuka 
ökar, och inom kort går 
40-talistgenerationen i pen-
sion och vårdkostnaderna 
väntas inom några decennier 
trefaldigas, enligt studier 
från nationalekonomiska in-
stitutionen i Uppsala.

– Det är valår, och vi vill ha 
upp frågan på bordet. Parti-

erna har grupper som tittar 
på det här, men som vill vänta 
med en diskussion tills efter 
valet. Men vi vill veta vilket 
finansieringssystem som po-
litiken vill ta till. Löses inte 
frågan med offentliga medel 
måste du och jag ta en sjuk-
försäkring.

– Det handlar om hur man 
säkerställer patienters till-
gång till vård och att tillgäng-
ligheten ökar. Viktigast är 
tillgången på vårdplatser, sä-
ger Marie Wedin.

Marie Närlid

n aktuellt

Vårdvalet dominerade debat-
ten på Distriktsläkarförening-
ens fullmäktigemöte den 16 
april. Något löfte om skärpta 
krav på allmänmedicinsk 
kompetens inom vårdvalet 
fick man dock inte från något 
av de politiska blocken.

Styrelsen för Distriktsläkar-
föreningen, DLF, presentera-
de en genomgång av vilka 
krav som ställs inom de olika 
vårdvalsystemen på att läka-
re som patienterna kan lista 
sig hos är allmänläkare. Vill-
koren varierar från en all-
mänläkare per enhet till att i 
princip alla läkare ska vara 
allmänmedicinare. Några 
landsting har enbart vaga 
formuleringar om att all-
mänmedicinsk specialist-
kompetens ska finnas »i till-
räcklig omfattning«.

– Det finns en betydande 
risk att detta leder till en ut-
armning av den allmänmedi-
cinska kompetensen på sikt. 
Vi tror att det kan behövas 
nationell styrning för att 
säkra återväxten av allmän-
läkare, sade Anders Nilsson i 
DLF:s styrelse.

Ove Andersson, som full-
mäktige senare valde om som 

ordförande för DLF, frågade 
de inbjudna talarna, Anders 
Andersson (KD), ordförande 
i den borgerliga alliansens 
arbetsgrupp för vårdfrågor, 
och Dag Larsson (S), opposi-
tionslandstingsråd i Stock-
holm, vad de ville göra för att 
det ständiga talet om allmän-
medicinen som grunden i 
primärvården ska bli mer än 
retorik.

Anders Andersson berätta-
de att han tvekat inför att 
släppa kravet på allmänme-
dicinsk kompetens i vård-
vals propositionen, men hän-
visade till läkarbristen.

– Utan tillräckligt många 
läkare kan vi inte leva upp 
till befolkningens förvänt-
ningar. Primärvårdens per-

sonal måste också känna att 
de klarar sitt uppdrag utan 
att slita ut sig. Därför har vi 
öppnat upp för andra läkar-
specialiteter.

Dag Larsson underströk 
sitt partis ståndpunkt att ef-
tersom förutsättningarna 
varierar mellan landstingen 
bör vården utformas på regi-
onal nivå medan statens roll 
bör vara att garantera vår-
dens kvalitet.

Vårdvalet har satt fokus på 
frågan om vad det allmänme-
dicinska åtagandet innebär. 
Olika landsting har olika de-
finitioner inom sina vård-
valssystem, som inte sällan 
de facto baseras på vad slut-
envården inte klarar av eller 

har resurser till. Ove Anders-
son aviserade att man kom-
mer att bli mer aktiv i debat-
ten kring vad det allmänme-
dicinska åtagandet utgör.

– Vi måste ha en politisk 
grundaktivitet på området, 
annars kommer andra att 
sätta vår agenda.

Christina Fabian, ordfö-
rande för DLF 1992–1996, 
menade dock att det är en 
diskussion som stått på sam-
ma fläck i 25 år.

– Se till att vi blir fler och 
att läkarförbundet jobbar för 
oss och släpp definitionsfrå-
gan, uppmanade hon. 

I ett tillägg till verksamhets-
planen beslutade fullmäktige 
att DLF aktivt ska se över 
skyddsombudens organisa-
tion och rekryteringen av 
nya skyddsombud inom pri-
märvården. Bakgrunden är 
att vårdvalet medfört en ny 
arbetsgivarstruktur.

– Det kan behövas regiona-
la skyddsombud som kan gå 
in hos privata arbetsgivare. 
Det kan huvudskyddsombu-
den inte i dag, sa Per Nord-
lund från sydvästra Skånes 
lokalavdelning, som kom 
med yrkandet.

Michael Lövtrup

Marie Wedin omvald till ordförande  
i Sjukhusläkarföreningen

Vårdval i fokus på DLF:s möte

Marie Wedin

Distriktsläkarföreningen hade fullmäktigemöte den 16 april.
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2010 får kommuner och 
landsting 17 miljarder kronor 
i ökade statsbidrag på grund 
av lågkonjunkturen. Men för 
2011 bedömer regeringen att 
det räcker med en permanent 
uppräkning av statsanslagen 
på 5 miljarder kronor.

Det framgår av regeringens 
ekonomiska vårproposition, 
som presenterades den 15 
april.

Anders Knape, ordförande 
i Sveriges Kommuner och 
landsting, säger sig ha viss 
förståelse för detta.

– Samtidigt kan jag konsta-
tera att skillnaderna är stora 
vad gäller underskott eller 
plusresultat i kommuner och 
landsting. Vissa kommer att 

klara ekono-
min utan någ-
ra nya till-
skott, medan 
andra befin-
ner sig i en 
svår ekono-
misk situa-
tion, säger 
Anders Kna-

pe i ett pressmeddelande.

Regeringen tillsätter samti-
digt en utredning för att hitta 
åtgärder som kan motverka 
att kommuners och lands-
tings agerande förstärker 
upp- och nedgångar i kon-
junkturen.

Regeringen pekar bland 
annat på att kravet på balans 
i ekonomin varje enskilt år 

bör ses över. En kommunsta-
biliseringsfond nämns också 
i propositionen. I lågkon-
junktur skulle pengar kunna 
gå från fonden till kommuner 
och landsting, och när tider-
na är goda går pengarna i 
motsatt riktning, tänker sig 
regeringen.

Utredningen välkomnas av 
Saco, som dock gärna sett yt-
terligare en utredning avise-
ras.

– Det är direkt pinsamt att 
ännu en vårproposition pre-
senteras utan att regeringen 
tillsätter den nödvändiga 
översynen av socialförsäk-
ringarna, säger ordföranden 
Anna Ekström i ett press-
meddelande från Saco.

Karin Bergqvist

Extra konjunkturstöd  
till landstingen upphör

Anders Knape

n aktuellt astrid lindgren-fallet
Åklagaren återupptar 
förundersökningen
I slutet på mars begärde narkos-
läkarens försvarsadvokat Björn 
Hurtig att Solna tingsrätt skulle 
tvinga fram en genomgång av 
analysförfarandet av tiopental. 
Åklagaren har nu svarat att han, 
eftersom försvaret vid flera till-
fällen har framfört att analyser 
och analysresultat kan ifråga-
sättas, har beslutat att återupp-
ta förundersökningen för att 
komplettera den med en sådan 
revision. Enligt åklagaren bör 
huvudförhandlingarna kunna 
hållas som planerat med början 
den 31 maj.
Läs mer på www.lakartidningen.se

Örebro får läkar
studenter vt 2011
Förberedelsetiden blir för kort 
för att starta läkarutbildningen 
i Örebro redan till hösten. Star-
ten blir till våren 2011, för att 
allt ska hinnas med ordentligt.

– Lärarna måste vara på 
plats, kursplanerna måste vara 
klara, undervisningslokaler 
måste vara tillgängliga, säger 
Jens Schollin, rektor vid Örebro 
universitet,  i Sveriges Radio 
Örebro den 12 april. n
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