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Inför en kommunöverläkare, 
med övergripande ansvar för 
äldres hälso- och sjukvård, i 
varje kommun. 

Det är ett av sex huvudkrav i 
Läkarförbundets nyframtag-
na politik för en god äldre-
vård. I kommunöverläkarens 
uppgifter ingår, enligt försla-

get, att se till att äld-
re får de läkarinsat-
ser de behöver, en 
fast läkarkontakt i 
primärvården och 
en namngiven 
vårdgivare i kom-
munen samt an-
svar för samver-
kan med sjuk-

husvården och att namngiven 
vårdgivare finns även där vid 
behov. 

Fler geriatriker och fler 
vårdplatser är 
andra delar i 

Läkarförbun-
dets förslag till 
en god äldrevård, 

som den här veck-
an överlämnas till 
regeringens natio-

nella samordnare 

för hemsjukvården, Ewa 
Samuelsson (KD). Hon har 
till den 30 juni 2011 på sig för 
uppdraget att få fler kommu-
ner att ta över ansvaret för 
hemsjukvården. Där ingår 
bland annat att utreda om 
kommunerna kan anställa 
läkare – »eller på annat sätt 
tillhandahålla läkare«.

Läs hela »Läkarförbundets 
förslag för en god äldrevård« 
på ‹www.slf.se›. n

Tillsätt kommunöverläkare!

motioner till fullmäktige 2010

Den privata vårdsektorn är på 
väg mot oligopol – och inte 
alls mot den prunkande 
mångfald som var visionen 
när man öppnade för nya ut-
förare. Det anser Upplands 
allmänna läkarförening och 
Distriktsläkarföreningen.

En typisk upphandling inom 
vårdsektorn kan enligt mo-
tionärerna se ut så här: En 
stor vårdkoncern lägger ett 
mycket lågt bud – så lågt att 
små aktörer inte har en chans 
att konkurrera. 
Inte heller det 
stora företaget 
lyckas få verk-
samheten att gå 
runt, utan täck-
er förlusten 
med egna me-
del. Men nästa 
gång det ska 
upphandlas har de mindre 
konkurrenterna slagits ut, 
och det stora företaget kan 
ohotat lägga ett högre bud.

Något annat som hämmar 
små aktörer anser Distrikts-
läkarföreningen, DLF, vara 
ersättningssystemens ut-
formning inom vårdvalet, 
som bygger på att man ersätts 
i relation till antalet listade 
patienter.

– När man börjar har man 
ingen lista och ingen fast in-
komst. För att täcka upp un-
der den tid det tar att locka 
över nya patienter krävs eko-
nomiska muskler som bara en 
stor organisation har, säger 
Ove Andersson, ordförande i 
DLF. 

Enligt Upplands allmänna 
läkarförening drivs allt färre 
enheter av en eller några få 
läkare, och  Sjukvårdssverige 
riskerar att gå mot oligopol. 
Samtidigt, menar motionä-
rerna, innebär små enheter 
många fördelar för patienter-
na.

– När du har ett eget ansvar 
för verksamheten flyttar du 
inte gärna runt. I det ligger 
att det blir kontinuitet och 
därmed bättre kvalitet, efter-
som vården blir bättre ju 
bättre doktor och patient 
känner varandra, säger Ove 
Andersson.

Motionärerna vill nu att Lä-
karförbundet ska verka gent-
emot ansvariga politiker för 
att möjligheterna för små en-
heter att verka inom öppen-
vården ska värnas, bland an-
nat genom att arbeta för al-
ternativa system för upp-
handling. Ett förslag är att 
upphandlingen sker till ett i 
förväg fixerat pris och att  
andra kriterier – som kompe-
tens, kontinuitet och till-
gänglighet – avgör.

Michael Lövtrup 

»Slå vakt om de  
små enheterna«

Till försvar  
för fritids- 
förskrivningen 
Från den 1 oktober ska för-
skrivarkod finnas på alla re-
cept. Eftersom det krävs att 
arbetsplatskod  anges för att 
rabatt ska utgå, blir det där-
med möjligt för arbetsgiva-
ren att kontrollera en läkares 
fritidsförskrivning för eget 
bruk och till anhöriga och 
vänner. Detta menar Göte-
borgs läkarförening hotar ut-
övandet av det fria, legitime-
rade läkaryrket. Man vill 
därför att Läkarförbundet 
verkar för att regelverket tyd-

liggörs och för 
att den fria fri-
tidsförskriv-
ningsrätten 
bibehålls utan 
insyn från ar-
betsgivaren. n

»Utred vårdens 
framtida  
finansiering«
Sjukhusläkarföreningen vill 
att statsmakterna redan un-
der innevarande mandatperi-
od utarbetar en strategi för 
vårdens långsiktiga finansie-
ring – där även frågan om vad 
som inte ska ingå i det offent-
liga åtagandet ingår. Till att 
börja med bör Läkarförbun-
det verka för en parlamenta-
risk utredning om sjukvår-
dens framtida finansiering, 
så som föreslogs av den så 
kallade Borgkommissionen i 
somras.

I en annan motion vill 
Sjukhusläkarna  att Läkar-
förbundet verkar för en na-

tionell finansiering av särlä-
kemedel och att Socialstyrel-
sen får större möjlighet att 
genomdriva att nationella 
riktlinjer följs, så att aktuell 
medicinsk evidens därmed 
får genomslag i hela landet.

Mellersta Skånes läkarför-
ening motionerar om att Lä-
karförbundet verkar för att 
budgetansvaret för dyra men 
effektiva behandlingar läggs 
utanför 
den be-
rörda 
sjuk-
vårdsen-
heten. n

Ingen ensamjour för 
icke-legitimerade 
läkare
Enligt Sylf är det en växande 
trend att jourlinjer på akut-
mottagningar bemannas med 
enbart icke-legitimerad per-
sonal, som får lita till telefo-
nen för stöd från seniora kol-
legor. Kostnadsjakt och re-
kryteringsproblem sägs vara 
delförklaringar. 

Varken ur arbetsmiljöper-
spektiv eller patientsäker-
hetsperspektiv är detta ac-
ceptabelt, anser Sylf, som vill 
att Läkarförbundet verkar 
för att icke-legitimerade lä-
kare på akutmottagningar 
eller motsvarande ska ha 
möjlighet att rådfråga en fy-
siskt närvarande legitimerad 
kollega inom samma speciali-
tet. n

RECEPT

1 piller till farmor
2 piller till syrran

läs mer Alla motioner kan 
läsas på www.slf.se

Ove  
Andersson

»När du har ett eget 
ansvar för verksamhe-
ten flyttar du inte 
gärna runt.«


