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Mats Eriksson, ordförande i 
SKL:s sjukvårdsdelegation, 
bollade över ansvaret till lä-
karna för de undanträng-
ningseffekter som Läkarför-
bundet menar att vård - 
garantin leder till.

– Om läkare gör dessa val 
gör de fel prioriteringar, sa 
han på Läkarförbundets se-
minarium om vårdgarantin i 
Almedalen.

Marie Wedin, Läkarförbun
dets ordförande, konstatera
de att vårdgarantin satt fokus 
på tillgängligheten och fått 
alla att tänka efter hur vår
den kan ar
beta snab
bare och 
bättre. Pro
blemet, me
nade hon, är 
att i kömil
jarden smäl
ler nybesök 
högre än 
återbesök. I 
kombination med resursbrist 
leder det till undanträng
ningseffekter som inte stäm
mer överens med vare sig 
medicinsk etik eller den stat
liga prioriteringsordningen. 

– Och det är läkarkåren 

som fått ta ansvar för de här 
undanträngningseffekterna. 
Det är vi som måste förklara 
för kroniska patienter varför 
de inte får sina berättigade 
återbesök, sa Marie Wedin. 

Mats Eriksson (M), ordfö
rande i SKL:s sjukvårdsdele
gation, ville dock inte kännas 
vid att vårdgarantin skulle 
leda till undanträngningsef
fekter.

– Hos oss i Halland har våra 
revisorer checkat av detta 
och inte hittat några sådana 
effekter. Jag vet inte vad dina 
medlemmar rapporterar, 
men om man gör dessa val 
tycker jag att man gör fel pri
oriteringar. 

Anne Carlsson, ordförande 
för Reumatikerförbundet, 
tyckte att det var typiskt att 
läkarkår och politiker skyller 
på varandra och menade att 
det är styrsystemets utform
ning som gör att man kan 
skylla på undanträngningsef
fekter.

– Man måste tala ihop sig 
om en smidigare modell där 
inte tillgängligheten är prio 
ett utan det medicinska 
 utfallet.

Kenneth Johansson (C), 

ordförande i riksdagens soci
alutskott, ville inte skylla på 
läkarna utan sa:

– Vi har satt upp det regel
verk och stiftat de lagar som 
vi anser ska gälla, men den 
medicinska prioriteringen 
gör inte politikerna, utan det 
är doktorernas uppgift. Men 
vi accepterar inte undan
trängningseffekter. Anled
ningen till att regeringen gett 
Socialstyrelsen i uppdrag att 
se om det finns sådana ten
denser är att det ska upp på 
bordet så att vi kan göra något 
åt det.

Marie Wedin upprepade 
 Läkarförbundets lösning på 
problemet: en så kallad 
medi cinsk vårdgaranti där 
nationella riktlinjer och den 
statliga prioriteringsplatt
formen bakas in i garantin.

– Patienten får inom en sti
pulerad tid, kanske en må
nad, komma till specialist för 
att få bedömt de medicins ka 
behoven och få utmejslat ett 
vårdförlopp med behand
ling, eventuell rehabilitering 
och återbesök. Finns det 
flaskhalsar som gör att man 
inte klarar processen inom 
rimlig tid får patienten gå till 

en annan vårdgivare.
Anne Carlsson betonade 

att för de patienter hon repre
senterar kan andra delar av 
kedjan vara väl så viktiga som 
att snabbt få komma till spe
cialisten.

– Vårt problem är att det 
tar för lång tid att få en dia
gnos, att vi hinner bli så sju
ka. I dag kan det ta sju år för 
en kvinna med ospecifika 
ryggproblem att få sin diag
nos. Om vi fick diagnos i tid 
skulle vi inte behöva komma 
till specialisterna för att få en 
behandling. 

Michael Lövtrup

från lakartidningen.se 
Läs fler artiklar på vår  
webbplats.

läkarförbundet i almedalen

Läkarförbundet stod som värd för fyra välbesökta seminarier under årets  
Almedalsvecka – fem om man räknar med det som anordnades tillsammans  
med den nationella samordnaren för kvalitetsregistren. Bland annat debatterades  
det utvidgade vårdvalet, då förbundet passade på att presentera sina färska rikt linjer 
för vårdval inom specialistvården.

»Undanträngnings effekter  
beror på att läkarna prioriterar fel«

n Kvalitetsregister gör nytta 
i uppföljningen, anser verk-
samhetschefer

n Ekonomin utmaning i fram-
tidens sjukvård

n Antibiotikaresistensen ut-
manar den politiska viljan

Marie Wedin

läs mer En längre version 
av artikeln finns på  
Lakartidningen.se
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»Reglerna ska bygga på tillit 
och undvika detaljstyrning.« 
Läkarförbundet presenterade 
under Almedalsveckan rikt-
linjer för ett utvidgat vårdval.

Landstingen kommer på sikt 
inte att kunna behålla både 
rollen som beställare och rol
len som utförare. Att kombi
nera de båda rollerna kom
mer inte att vara trovärdigt. 
Det framhöll Läkarförbun
dets vd Håkan Wittgren när 
han inledde Läkarförbundets 
seminarium om utvidgat 
vårdval på måndagen under 
Almedalsveckan i Visby.

Vid seminariet presenterade 
Läkarförbundet riktlinjer för 
vårdval inom specialistvår
den, som väntas komma att se 
mycket olika ut mot bak
grund av landstingens och 
regionernas skiftande förut
sättningar och preferenser 
vad gäller produktion och po
litik.

Vårdval »ska vara förenliga 
med lagens syfte, att genom 
konkurrens skapa effektiva
re, tillgängligare vård med 
hög kvalitet«, understryker 
Läkarförbundet.

 Samma meddelarfrihet som i 
offentligt producerad vård 
bör erbjudas i privat vård, 
slog Håkan Wittgren vidare 
fast.

– Det bör också vara möj
ligt att kombinera tjänstgö
ring, att arbeta både på sjuk
hus och i öppen form – och 
där läkare har möjlighet att 
variera anställningsform, 

fortsatte Håkan Wittgren för 
en fullsatt Stora salen i Rin
dihuset, akademikerfackens 
plats under Almedalsveckan.

En farhåga är att små företag 
kan komma att få svårt att 
etablera sig.

– Kostnadsansvar för me
dicinsk service, labb, röntgen 

och övrig 
service mås
te utvecklas 
så att även 
mindre före
tag klarar 
uppgiften, 
framhöll Hå
kan Witt
gren, som till 
Läkarför
bundets öns

kelista lade till att »ersätt
ning ska vara skälig och täcka 
alla åtaganden förenliga med 
uppdraget samt att administ
rationen ska vara minimal«.

Enligt Läkarförbundet har 
den öppna specialistvården 
en viktig uppgift inom läkar
utbildning, klinisk forskning 
och kliniska prövningar. 
Forskning och utbildning har 
identifierats vara styvmoder
ligt behandlade i vårdval. ST
utbildning i privat öppenvård 
har ibland stupat på att man 
inte hittat ekonomiska for
mer.

Marie Närlid
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Ett utvidgat vårdval 
utan detaljstyrning

Håkan  
Wittgren

läs mer En längre version 
av artikeln finns på  
Lakartidningen.se
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