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medlem

En stark röst i den  
sjukvårdspolitiska debatten
Genom sjukvårdspolitiskt arbete är Läkarförbundet med och formar framtidens 
sjukvård. Den höga anslutningsgraden i förbundet ger oss inflytande.

DAGS FÖR AT? Jämför AT-utbildningar innan du gör ditt val.  
www.lakarforbundet.se/atguiden

Vår uppgift är att identifiera 
problem i läkares vardag, arbeta 
fram lösningar och bidra till att 

beslut kan fattas.

Att påverka politiken så att du som med-
lem får bättre förutsättningar att arbeta 
professionellt är en viktig del av Läkar-
förbundets verksamhet. Att konkret och i 
detalj beskriva hur detta arbete bäst görs är 
inte helt enkelt. Det handlar ytterst om att 
påverka beslut. Någon allmänt vedertagen 
teoretisk modell för hur politiska beslut 
formas finns nog inte. 

Ett sätt att beskriva detta kan dock vara 
den teori som den amerikanske professorn 
i företagsekonomi, James G March, kallat 
The Garbage Can Theory – det vill säga 
Soptunnemodellen för beslutsfattande. Han 
bygger sin teori på empiriska studier som 
visar att beslut förefaller inträffa ganska 
slumpmässigt. Den viktigaste bakgrunden 
är enligt hans teorier att det finns ett pro-
blem, en lösning, ett beslutstillfälle och 
legitima beslutsfattare. Enligt teorin rör sig 
dessa slumpmässigt i ett gemensamt sam-
manhang (en soptunna). Besluten kommer 
till stånd när de olika förutsättningarna 
kommer i kontakt med, och kan befrukta, 
varandra.

Skapa lösningar och kontaktytor
Läkarförbundets arbete med att påverka 
det politiska beslutsfattandet handlar där-
för om att identifiera och lyfta fram de 
problem som läkare upplever i sin vardag-
liga verksamhet. Att arbeta fram lösningar 
på de problemen och att bidra till att det 
skapas tillfällen till beslut. Och kanske 

allra viktigast – att skapa tillfällen då de 
legitima beslutsfattarna kommer i kontakt 
med varandra och med de problem och 
förslag på lösningar som finns.

Sammantaget är detta en omfattande 
verksamhet inom Läkarförbundet. Full-
mäktiges beslut om verksamhetsplan och 
motioner samt de diskussioner som förs 
inom Centralstyrelsen sätter ramarna. Att 
delta i utredningar och att svara på remisser 
är en central del av påverkansarbetet. Un-
der ett normalt år svarar Läkarförbundet i 

genomsnitt på en sjukvårdspolitisk remiss 
i veckan. 

Att Läkarförbundet tar egna initiativ 
till utredningar eller programarbeten är en 
annan central del av det sjukvårdspoli-
tiska arbetet. Det policyprogram om en 
god äldrevård som redovisades innan års-
skiftet är ett exempel bland många. Det 
fria Vårdvalet, som infördes i primärvår-
den förra årsskiftet, är ett exempel på ett 
långsiktigt påverkansarbete som i hög grad 
initierats genom Läkarförbundets utred-
ningsverksamhet. 

Tydlig fokusering
De sjukvårdspolitiska frågor som vi arbetar 
med inför kommande år tar avstamp i att 
de ska vara aktuella för alla läkare. IT, 
läkemedel, socialförsäkringen är tillsam-
mans med vårdplatser och andra resursfrå-
gor några av de områden som kommer att 
fokuseras. Det finns en arbetsgrupp inom 
Centralstyrelsen, som nystartat efter års-
skiftet, för de sjukvårdspolitiska frågorna. 
Målsättningen är att Läkarförbundet nu 
ska bli än mer aktivt för att skapa den bästa 
sjukvården.


