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Kommer distriktsläkarna att
orka med yrkeslivet – mitt i
symtombruset vid det löpande
akutbandet – fram till 65-årsda-
gen? Den frågan diskuterades
vid Distriktsläkarföreningens
fullmäktigemöte i Göteborg  den
20 april. 

Det var DLF i Malmöhus län som
motionerat om möjligheterna för äldre
distriktsläkare att trappa ner yrkesverk-
samheten de sista tio åren före pensio-
neringen. Under åren kring år 2010
kommer över hälften av de svenska dis-
triktsläkarna att gå i pension. Därför bör
frågan utredas i god tid. 

Styrelsen ansåg att det strategiska
målet en allmänläkare per 1 500 invåna-
re är avgörande. Men i avvaktan på det
måste andra metoder prövas. Fler ST-lä-
kare kommer att ge äldre kolleger möj-
lighet till exempelvis forsknings- och
utvecklingsarbete, fortbildningsakti-
viteter och att agera som mentorer. 

Ledarskapet i primärvården
Anna Karin Fahlén, Luleå, ville ha

kollegernas syn på ett policydokument
som landstinget i Norrbotten tagit fram,
en vision om 2000-talets primärvård. I
dokumentet är läkarens roll reducerad
till konsultens. 

Anna Karin Fahléns redovisning
drog igång en omfattande diskussion,
inte minst mot bakgrund av att Thomas
Bengtsson från Chefsföreningen på fre-
dagen föreläst om ledarskap. Medici-
nalrådet Per G Swartling, Socialstyrel-
sen, hänvisade till att patienterna har
lagfäst rätt till en fast läkarkontakt. 

Flera menade att liknande tendenser
finns på andra håll i landet. Det kommer
mer besparingar, och då kan argumentet
komma att »vi ska spara och hushålla
med läkarbesöken».

– Men vi är de enda som kan anpas-
sa innehållet i konsultationen. Att redu-
cera läkaren till konsult är en felaktig
lösning på ett reellt problem, sade Björn
Olsson, ordförande i Svensk förening
för allmänmedicin, SFAM. 

Andra tolkade signalerna som utslag
av en lokal maktkamp, en rekyl från    an-
dra personalgrupper mot att läkaren tagit
makten över tidboken. Men kanske ock-
så ett tecken på att allmänläkarna inte
fullt ut lyckats övertyga politikerna om
primärvårdens effektivitet. 

Gudný   Sveinsdóttir, Göteborg, fram-

höll dock att allmänläkarna måste akta
sig för att bli onyanserade. Det får inte
uppstå en överdriven polarisering gente-
mot övriga kompetenser i primärvården.

Läkarfixering
– Det finns en läkarfixering, all tele-

fonrådgivning måste inte skötas av läka-
re. Vi kan ta hjälp av duktiga sköterskor.
Det kräver en chef – läkare – som är en-
gagerad. Tyvärr har vi inte alltid skött
detta. Det finns sorgliga exempel på oin-
tresse. Den attityden måste ändras. Vi
ska satsa på att vara bra doktorer och bra
ledare, sade Gudný Sveinsdóttir. 

Per G Swartling kommenterade
också Socialstyrelsens Ädel-rapport.
Läkarnas medicinska ansvar är helt
oförändrat. Det är landstingens sak att
se till att läkarinsatserna finns, inte den
enskilde läkarens. Ordet »konsult» ska
man reagera emot. 

– Men jag tror att vi befinner oss i en
övergångsfas. På många håll ökar med-
vetenheten om att läkaren behövs, sade
Per G Swartling.

Läkarförbundets ordförande Robert
Leth bröt en lans för Specialistutbild-
ningsrådets (Spur) granskning av utbild-
ningsenheterna. Och även om vårdcen-
tralen inte har någon ST-läkare behöver
vikarierna god utbildningskvalitet. 

Björn Olsson berättade att SFAM

ansökt hos Landstingsförbundet om 7,8
miljoner kronor för det fortsatta fort-
bildningsarbetet. En styrgrupp planeras
med företrädare för SFAM, DLF och
allmänmedicinska institutionerna. Dess
uppgift är att bl a komma med synpunk-
ter på innehåll och organisation. 

Frågan om en sammanslagning av
SFAM och DLF diskuterades utifrån
en motion från Mogens Hey, DLF Mal-
möhus. Motionen avslogs med motive-
ringen att fördelarna med två förening-
ar – en facklig och en vetenskaplig – vä-
ger tyngre än eventuella fördelar med
ett samgående. 

En motion från DLF i Malmöhus län
om att DLF ska verka för att distrikts-
läkarna inte ska bemanna lasarettens
akutmottagningar dagtid fick mötets
stöd. Dagtid hör distriktsläkarna hem-
ma på sina ordinarie arbetsplatser.

Vid mötet lämnade Christina Fabian
uppdraget som ordförande för Distrikts-
läkarföreningen. Hon efterträds av Carl-
Eric Thors, Veddige.

Jan Lind

Distriktsläkarnas fullmäktigemöte

Kommer 40-talisterna
att stå distansen ut?

Distriktsläkarföreningens nye ordföran-
de Carl-Eric Thors backas upp av styrel-
sen, fr v Maria Dalemar, Christian Bergh,
Janina Renström-Cettner, Ingvar Norén,
Sven-Axel Andersson, Maria Nilsson Blix
och Birgitta W Hammarström. Britt Sjölin-
Israelsson ingår också i styrelsen men
saknas på bilden.


