
Motion till Läkarförbundets Fullmäktige 2022 
 

Bakgrund 

Den pågående krisen i sjukvården beror till stor del på att styrningen från regionerna 

(tidigare landstingen) och staten sedan många år varit olämplig och lett till en rad negativa 

konsekvenser som bristande vårdkvalitet, bristande arbetsmiljö för läkare och vårdpersonal samt 

omfattande kapitalförstöring. Två framträdande drag i denna olämpliga styrning är kortsiktig 

partipolitik (mandatperioder) samt bristande kunskap och personlig erfarenhet hos beslutsfattare om 

sjukvårdens grundläggande medicinska principer. Till detta kommer att regioner och stat sedan många 

år styr sjukvården genom policy och praxis, inte sällan i strid mot gällande lagstiftning, vilket bidrar 

till den olämpliga styrningen.  

Nätverket mot olämplig styrning av sjukvården (som idag består av 215 läkare från hela landet och 

från en lång rad olika medicinska specialiteter) har noterat att regioner och stat sedan många år 

systematiskt bryter mot en rad olika lagar; här är sju exempel på detta: 1) Vård efter behov (Hälso- och 

sjukvårdslagen), 2) Väntetider (Hälso- och sjukvårdsförordningen), 3) Tystnadplikt/sekretess 

(Patientdatalagen och EUs dataskyddsförordning), 4)  Patientsäkerhet (Patientsäkerhetslagen), 5) 
Arbetsmiljö för personalen (Arbetsmiljölagen), 6) Budget i balans (Lagen om kommunal bokföring 

och redovisning samt kommunallagen), 7) Tillsättningar av statliga tjänster (Regeringsformen, 

grundlag).  

Nätverket mot olämplig styrning av sjukvården undrar hur det är möjligt att systematiska lagbrott 

inom sjukvården kan fortgå år efter år utan att någon ställs till svars, i synnerhet då dessa 

lagstridigheter ofta påpekas av statens egna kontrollmyndigheter? Nätverket anser att lagbrotten måste 

beivras juridiskt. 

För mer utförlig bakgrund hänvisas till Nätverkets artikel ”Systematiska lagbrott i styrningen av 

sjukvården” publicerad på Svenska Dagbladet Debatt 220212: https://www.svd.se/a/V9rLmr/lakare-

systematiska-lagbrott-istyrningen-av-varden 

 

Hemställan 

Vi hemställer:  

att Läkarförbundet driver frågan om de i artikeln påvisade lagbrotten i lämpliga instanser, även 

juridiska.  

att Läkarförbundet prioriterar att motverka avvikelser från riksdagens prioriteringsplattform, särskilt 

principen om vård efter behov.  

 

Gunnar Akner, läkare, Stockholm 

Niklas Ekerstad, läkare Linköping 

Gudmar Lundqvist, läkare Uppsala 

Rurik Löfmark, läkare Gävle 

Jonas Sjögreen, läkare Västerås 

Hans Wingstrand, läkare Lund 
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