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medlem

Vi behöver en bättre  
vårdgaranti
Onsdag den 6 juli kl 15.30 – 16.30

Vård på lika villkor förutsätter både en god 
primärvård och god sjukhusvård. På semina-
riet diskuterar vi styrning via vårdgarantier 
och kömiljarder visavi nationella riktlinjer och 
öppna jämförelser.

Läkarförbundet anser att 
dagens vårdgarantier 
bör utvecklas med en 
medicinsk prioritering 
och vill diskutera hur 
en medicinsk vårdga-

ranti kan utveckla 
styrningen och 
hjälpa till att 
identifiera 
flaskhalsar.

Moderator: Bengt Westerberg 

Medverkande:
Kenneth Johansson (C), ordförande  
Social-utskottet,
Johan Assarsson, regeringens särskilde 
utredare om patientlag,
Mats Eriksson (M), ordförande SKL:s  
sjukvårdsdelegation,
Anne Carlsson, ordförande  
Reumatikerförbundet,
Marie Wedin, ordförande Läkarförbundet.

Politikerveckan i Almedalen är en viktig arena för att träffa politiker och beslutsfattare. 
För sjunde året i rad är Läkarförbundet på plats. Genom att arrangera egna seminarier 
och bjuda in till diskussion kan vi uppnå ökad förståelse för läkarnas frågor.

Späckat schema i Almedalen
Ovanstående foton: Region Gotland

IT i vården – klarar  
patientjournalen alla krav?
Måndag den 4 juli kl 11.30 – 12.30

Patientens tillgång till sin journal ska 
utvecklas. Föreskrifter ska tas fram om 
hur dokumentationen i patientjournalerna 
ska struktureras, och en automatiserad 
rapportering till kvalitetsregister förbereds. 
Kan kraven förenas och hur vässas journalen 
som läkarens viktigaste arbetsredskap? 

Moderator: Bengt Westerberg.

Medverkande:
Mona Boström, regeringens samordnare för 
kvalitetsregister, Anders Printz, avdelnings-
chef regler och tillstånd på Socialstyrelsen,
Johan Assarsson, regeringens särskilde  
utredare om patientlag, Mikael Rolfs, styrelse-
ledamot Läkarförbundet.

Vårdvalet utvidgas till  
specialiserad öppenvård
Måndag den 4 juli kl 15.30 – 16.30

Stockholm och Halland är på väg att utvidga 
vårdvalen. Välkommen till ett seminarium 
där vi kommer att diskutera möjligheter och 
risker samt jämföra villkor och förutsättningar.

Moderator: Heidi Stensmyren, vice  
ordförande Läkarförbundet.

Medverkande:  
Mats Eriksson (M), ordförande i Hallands  
landstingsstyrelse och SKL:s sjukvårds-
delegation, Anders W. Jonsson (C), 
ledamot i Socialutskottet, Håkan Wittgren, 
vd Läkarförbundet, Crister Öhlund, läkare i 
Stockholm.

Antibiotikaresistens – läkare utan vapen
I samarbete med bokförlaget Natur och Kultur arrangerar Läkarförbundet ett frukostsamtal 
om antibiotikaresistens mellan Marie Wedin, Läkarförbundets ordförande och Björn Ramel, 
läkare, journalist och författare till ”Läkare utan vapen”.

Onsdag den 6 juli kl. 8.30 – 9.30. 

Kan du inte KoMMa? Se seminarierna via vår hemsida, i direktsändning
eller i efterhand. Läs mer: www.lakarforbundet.se/almedalen
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