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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.
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