
 

 

Skrivelse om att få bli pilotkommun för att få anställa läkare 
 

Det är idag förbjudet för svenska kommuner att anställa läkare i den kommunala hemvården och 

äldreomsorgen. I Blågröna Växjö arbetar vi ständigt och på alla nivåer för att förbättra kvaliteten 

på vår verksamhet för Växjöbornas bästa. Att göra det möjligt att anställa egna läkare i den 

kommunala vården och omsorgen tror vi skulle vara ett bra sätt att dels möta den utveckling 

som sker, där alltmer av vården ska ske närmare patienterna dels ge oss ökade möjligheter att 

utveckla den nära vården, inte minst för våra äldre omsorgstagare. 

Äldreformen, som genomfördes i Sverige den 1 januari 1992, innebar att kommunerna fick ett 

samlat ansvar för långvarig service, vård och omsorg för äldre och funktionshindrade och i och 

med det också ta över en del ansvar som tidigare legat på landstingen. Kommunerna fick även 

ett visst ansvar för hälso- och sjukvård upp till och med sjuksköterskekompetens. 

Sedan 1992 har utvecklingen inom den kommunala hemvården och äldreomsorgen inte stått 

stilla och idag utförs vårdinsatser i patienters hem som de tidigare varit tvungna att få 

behandling för på sjukhus. Samtidigt ser vi att fler och fler av de många gånger multisjuka äldre 

som bor på särskilt boende har omfattande medicinering och är i stort behov av såväl 

läkemedelsgenomgångar som regelrätta läkarundersökningar på plats, då dessa personer ofta är 

sköra och har svårt att ta sig till sjukhusen eller vårdcentralerna för adekvat vård. 

Självklart har både undersköterskors och sjuksköterskors arbetsuppgifter och kunskaper också 

förändrats i takt med utvecklingen och generellt sett är vården och omsorgen i verksamheterna 

som drivs under kommunalt ansvar av mycket god kvalitet, men för den där sista nivån, 

läkarinsatser, krävs idag ett fungerande och långtgående samarbete med regionerna. Många 

gånger fungerar det samarbetet utmärkt men som alltid när en part är beroende av en annan för 

att lösa sina uppgifter kan det ibland uppstå problem. Det kan vara till exempel när regionen 

internt valt att inte prioritera läkarmedverkan vid läkemedelsgenomgångar eller när regionen 

har så svårt att rekrytera läkare så att den tjänsten som skulle assistera den kommunala vården 

helt enkelt är vakant. 

Vi vill därför att kommunstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att tillskriva regeringen om att 

få bli pilotkommun med möjlighet att anställa egna läkare. 
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