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Vi hemställer 
att Läkaresällskapet ställer sig bakom ”Manifest för lämplig styrning av hälso- och sjukvården” 
och att manifestet ska genomsyra Läkaresällskapets fortsatta arbete. 

 
Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och sjukvården (”Nätverket”) bildades 2016. De flesta 
deltagare har lång klinisk erfarenhet, många har innehaft ledande positioner i sjukvården och många 
har gedigen akademisk meritering. Nätverket har bland annat skrivit en rad artiklar (se 
www.aknerblog.wordpress.com) samt arrangerat två Tisdagsdebatter på Läkaresällskapet i 
Stockholm, 161108 och 180213 (se Läkaresällskapets YouTube-kanal).  
 
Sedan flera decennier har sjukvården styrts på ett olämpligt sätt, vilket skapat många problem i 
vårdsektorn. Läkaresällskapet har i rapporten ”En värdefull vård” också noterat detta. Nätverket 
anser att vårdkrisen kan betraktas som en onödig artefakt, orsakad av olämplig styrning. Inte bara 
det kliniska arbetet utan även utbildning och forskning har påverkats negativt, liksom medicinsk 
kvalitet och arbetsmiljö. Olämplig styrning är inte hållbar på kort eller lång sikt och dessutom  
kostnadsdrivande.  
Erfarenheten visar att problemen inte kan lösas genom riktade politiska ”satsningar” på t.ex. 
vårdplatser, personalbrist, olämpligt utformade journaler, samarbete primärvård-slutenvård-
kommunal omsorg, ökande administration, nya styrmodeller etc.  
Bakom dessa delproblem ligger en principiellt olämplig styrning av sjukvården; ett synsätt präglat av 
managerialism med politiska, administrativa och ekonomiska utgångspunkter på bekostnad av 
medicinsk vetenskap och etiska fundament. För att kunna lösa vårdens många problem måste 
vårdens organisation och styrning baseras på medicinsk logik och grundläggande kärnvärden (back-
to-basics).  
 
Nätverket publicerade i januari 2018 i Läkartidningen artikeln ”Manifest för lämplig styrning av hälso- 
och sjukvården” (bilaga). Där sammanfattas fem grundläggande principer som bör ligga till grund för 
en reformation av vårdsystemet: Individualisering, DBU-modellen, etik, medicinskt ansvar och 
politiskt ansvar. Varje punkt i manifestet får konsekvenser för det praktiska sjukvårdsarbetet, för 
undervisning av vårdpersonal och studerande, för FoU-arbete och för organisation/styrningen av 
vården.  
 
Nätverket tror att en stor majoritet av läkarkåren kan ställa sig bakom detta manifest, och att om så 
sker har första steget tagits mot förändring. Om Läkaresällskapet ställer sig bakom manifestet skulle 
det innebära en viktig markering i ett påverkningsarbete syftande till att återintroducera den 
medicinska logiken i hälso- och sjukvårdens ledning och övriga verksamheter.  
Sannolikt finns starkt stöd för manifestet även utanför läkarkåren, t.ex. bland andra 
vårdyrkesgrupper, personer i ledningen av sjukvården, patient- och närstående-organisationer samt 
medborgarna generellt.   
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