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medlem

Vårdgarantin har en nästan tjugoårig 
historia i Sverige. Den innebär att vård 
ska ges inom vissa tidfrister 
och syftet är att korta vård-
köerna. Vårdgarantin är 
lagreglerad sedan år 2010. 
Regeringen har bedömt att 
vårdgarantin är lyckosam 
och ger reella minskningar 
av väntetiderna. Men systemet har också 
varit föremål för mycket kritik, inte minst 
från enskilda läkare, från Läkarförbundet 
och från yrkesföreningar inom förbundet. 
Undanträngning av återbesökspatienter, i 
synnerhet i svaga patientgrupper, har varit 
ett huvudtema i kritiken. Ett alternativ 
med en ”medicinsk vårdgaranti” har för-
slagits av Läkarförbundet.

Beredd på förändringar
Men nu ska tumskruvarna dras åt ytterli-
gare. I höstens budgetproposition aviseras 
att vårdgarantin ska omfatta en ökad andel 
av patienternas kontakter med vården. Det 
kan innebära att även återbesökspatienter 
ska omfattas, men också att en lagstadgad 
väntetidsgaranti införs i landets sjukhusan-
knutna akutmottagningar. I regerings-
kansliet anses tiden också mogen för kortare 
tidsfrister än de 90 dagars besöks- och be-
handlingsgarantier, som nu gäller. Mått 
och steg vidtas i regering, landsting och 
regioner. Det föreslås, utreds och genom-
förs. Många landsting går före med egna 

En vårdgaranti i förändring 
– men åt vilket håll?

system för till exempel väntetidsgarantier 
i akutmottagningarna.

I ett sådant läge kan Läkar-
förbundet inte passivt invänta 
nya lagar och regionala experi-
ment. Det är viktigt att läkar-
kårens samlade erfarenheter 
beaktas och tas tillvara. Det 
gäller i synnerhet när stora för-

ändringar i sjukvårdens förutsättningar 
övervägs.

Ta till vara läkarnas erfarenheter
Förbundet har därför tagit initiativ till ett 
utredningsarbete, för att bredda och för-
djupa kunskapen om vårdgarantins fak-
tiska effekter i vården. En 
internationell utblick över 
vårdgarantisystem i vår om-
värld ska visa på goda före-
bilder. Mer kunskap ska in-
hämtas om rapporteringen 
av väntetidsdata, som ligger 
till grund för uppföljning av 
vårdgarantin. Djupintervjuer 
av klinisk verksamma läkare 
genomförs. Syftet är att belysa 
vårdgarantins bieffekter i var-
dagen ute i landets vårdenheter. I den delen 
behöver vi hitta läkare, i både primärvård 
och specialistvård, som vill ägna en timme 
eller en halv till en intervju. Välkommen 
att höra av dig om du vill berätta!

I ett par motioner inför fullmäktige 

har väntetidsga-
rantier vid landets 
akutmottagning-
ar uppmärksam-
mats. Det talas om max fyra timmar, 
ibland max en timme. En sådan statisk 
reglering kan leda till negativa bieffekter, 
både för patienterna och för sjukvården. 
Måste en akut allergi diagnostiseras inom 
en timme? Vad händer med patientström-
marna till och från akutmottagningar och 
primärvård, och dem inbördes? 

Inte heller där får Läkarförbundet tap-
pa initiativet. Regeringens olika uppdrag 
till Socialstyrelsen, till exempel med system 
för att på nationell nivå följa väntetider 

på akutmottagningar, antyder 
att ny lagstiftning kan vara på 
gång. Det är därför angeläget 
att noga bevaka utvecklingen 
och vara beredd. Även i den de-
len är läkarkårens samlade er-
farenheter en enastående källa 
till kunskap. Välkomna att dela 
med er av den! 

När vårdgarantin förändras är det är viktigt att läkarnas erfarenheter tas 

tillvara. Läkarförundet tar därför initiativ till en utredning med syfte att 

fördjupa kunskaperna om vårdgarantins effekter i vården.

Läkarförbundet 
kan inte passivt 

invänta nya Lagar 
och regionaLa 

experimenT.

vi söker 
Läkare som 
viLL ägna en 
timme eLLer 

en haLv tiLL en 
inTervju. vill 
du berätta?

regeringens 
uppdrag antyder 
att ny Lagstift-
ning är på gång. 

det är angeLäget 
att noga bevaka 

utveckLingen och 
vara Beredd.

viLL dELa mEd dig av diNa  
ErfarENhEtEr?  

välkommen att mejla: olle.hogrell@slf.se
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