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medlem

Primärvårdens vårdval har utvärderats 
av Socialstyrelsen, Konkurrensverket, 
landstingen och många flera. Det finns 
närmast en uppsjö av olika lokala, regionala 
och nationella rapporter. Läkarförbundet 
har startat ett arbete där vi ska dra vårt strå 
till denna stack. För även om det gjorts ett 
stort antal undersökningar om primär-
vårdens vårdval så lyser uppföljningar ur 
ett medarbetar- och professionsperspektiv 
med sin frånvaro. Det är bland annat den 
luckan som Läkarförbundet planerar att 
täppa till.

Ur medarbetarnas perspektiv
Det sägs ofta att personalen är vårdens 
viktigaste resurs och det är därför lite för-
vånande att vi kunnat konstatera att detta 
perspektiv glömts bort. Hur läkartillgången 

Uppföljning av vårdval i primärvården
Det har gjorts en uppsjö 

av utvärderingar av vårdval 

inom primärvården. Men 

ingen har tittat på det ur 

medarbetarnas perspektiv. 

Nu gör Läkarförbundet det. 

ser ut och hur fortbildningen påverkats är 
ett par av de frågor som kommer att tas upp. 
Andra frågor är hur ersättningarna i vård-
valet utvecklats och hur långt de räcker för 
att driva en verksamhet som kan tillgodose 
också de vårdtunga patienternas behov. 

Lyssnar till läkarnas erfarenheter
Undersökningen kommer att baseras på 
enkäter till vårdcentraler och de läkare som 
arbetar i primärvården. Vi satsar på att 
presentera resultaten efter sommaren 2012 
och lyfta frågan om hur primärvårdens 
vårdval ska kunna utvecklas ytterligare och 
framför allt hur vi ska kunna säkra ett till-
räckligt antal specialister i allmänmedicin 
och andra läkare i primärvården. Arbetet 
genomförs i samarbete med Distriktsläkar-
föreningen.

På jakt efter present till en läkare?
Då rekommenderar vi ett besök 
i vår medlemsbutik. Här hittar du 
smycken, manschettknappar och 
slipsnålar som visar att bäraren av 
dem är läkare. Välkommen in! 

www.lakarforbundet.se/medlemsbutik

Som medlem i Läkarförbundet får du 
låna vår festvåning i Stockholm. Luta 
dig tillbaka och njut av dina vänners 
sällskap. Vår entreprenör Food for 
every mood sköter resten.

Festvåning utlånas

www.lakarforbundet.se/
festvaning
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