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Världshälsoorganisationen WHO
spelar en viktig roll när det gäller att
hos medlemsländerna sprida kun-
skaper och erfarenheter inom det
medicinska och sjukvårdsorganisa-
toriska området. Arbetet är bl a inrik-
tat på att minska ojämlikhet i hälsa
mellan länder i olika stadier av eko-
nomisk och kunskapsmässig utveck-
ling.

Som ett led i sådana strävanden
har WHOs Europakontor utarbetat
ett utkast till en deklaration rörande
»general practice/family medicine» i
Europa. Med svenskt språkbruk kan
förslaget sägas behandla organisa-
tion, ställning och uppgifter för den
professionella kretsen allmänläka-
re–distriktsläkare–husläkare.

Allmänläkarnas betydelse för en
god hälsovård i respektive land un-
derstryks i WHO-dokumentet. Det
är helt på sin plats att lyfta fram den-
na sektor som hälso- och sjukvår-
dens frontlinje gentemot befolkning-
en, likaså att dra upp riktlinjer för ett
allmänläkarsystem av god kvalitet.

Samtidigt präglas förslaget av
en något överdriven optimism om
vad allmänläkare i realiteten kan
åstadkomma. Förarbetet kan också
kritiseras för att det inte tar tillräck-
lig hänsyn till att hälso- och sjukvård
kan organiseras olika i olika länder –
ett välfungerande allmänläkarsy-
stem behöver inte vara likadant över-
allt.

I programförslaget sägs visserli-
gen också att de organisatoriska lös-
ningarna kan variera. De råd och vill-
kor som sedan presenteras utgår
emellertid från en tämligen strikt och
snäv syn på hur allmänläkarvården
bör inordnas i vårdsystemet i stort.

I den deklaration som skall bli re-
sultatet bör man också göra en tydli-
gare distinktion mellan allmänläka-
res insatser och primärvårdens. All-

mänläkarens arbete utgör en funda-
mental del av primärvården, men
denna kan även omfatta insatser från
andra medicinska specialiteter och
även annan sjukvårdspersonal.

Det fria valet av läkare är enligt
Sveriges läkarförbunds uppfattning
en fundamental princip i ett modernt
hälso- och sjukvårdssystem. Det är
bra att detta kommer till uttryck i
WHO-dokumentet – mindre bra är
att det i den föreslagna texten sedan
görs en rad inskränkningar av denna
princip.

Patientens rätt att välja och byta
läkare bör inte begränsas till att gälla
valet av allmänläkare utan även om-
fatta valet av specialist. T ex måste
en kvinna som vill uppsöka gyneko-
log kunna göra det utan att behöva gå
via allmänläkare.

Men i WHOs förslag sägs i stället
mycket uttryckligt att »direkt till-
gång till specialist bör förhindras där
detta är möjligt». Denna rigida in-
ställning kan inte accepteras av Lä-
karförbundet, som anser att införan-
de av remisstvång kränker patientens
bestämmanderätt.

Patientens grundläggande rätt
att fritt välja läkare är inskriven i den
deklaration om patienträttigheterna
som efter revision antogs av världs-
läkarförbundet WMA så sent som i
fjol. Det fria läkarvalets betydelse
har dessutom erkänts även av WHO,
i Amsterdam-deklarationen från
1994.

Där görs visserligen inskränk-
ningen »under förutsättning att detta
(fria val) är förenligt med ett funge-
rande hälsovårdssystem». Detta för-
behåll är dock inte rimligt att åbero-
pa i ett dokument som skall vara råd-
givande för befintliga och framtida
modeller för allmänläkarvård.

I stället bör målet med deklaratio-

nen vara att stimulera allmänläkare
och andra specialister att utifrån re-
spektive lands förutsättningar verka
för system som på bästa vis tar pati-
enternas intressen till vara. Hänsyn
måste då tas till bl a sjukvårdens
struktur, bemanning, resurser och
traditioner.

Motsvarande kritik kan riktas
mot förslagets avsnitt om strategier
för utveckling av allmänläkarsy-
stem. Där föreslås reglering i lag av
tillgängligheten till sekundär vård
»för att undvika sådan konkurrens
mellan familjeläkare och andra me-
dicinska specialister, som kan utgöra
ett hot mot det föreslagna systemet».

Att införa sådan lagstiftning vore
att beträda en betänklig väg. En bra
och förtroendeskapande allmänlä-
karvård uppnås inte genom att man
med lagens makt påtvingar befolk-
ningen ett visst system.

Allmänläkarvården måste ges
möjlighet att själv visa sitt värde ge-
nom att erbjuda sådana tjänster som
allmänheten vill ha. Patienternas ef-
terfrågan och tillit måste baseras på
tjänsternas kvalitet – inte på förbud
att söka vård någon annanstans!

Det sägs inte rent ut i deklara-
tionsförslaget att råden främst riktar
sig till de forna kommunistländerna i
Europa. Så torde det dock vara fallet,
eftersom man där nu försöker omor-
ganisera hälso- och sjukvården, bort
från den förlamande centralstyrning-
en och frånvaron av patientinflytande.

Vill man stödja dessa länder är det
viktigt att rekommendationerna ut-
formas så att inte nya onödiga centra-
la direktiv förkväver strävanden att
skapa öppna och förtroendeingivan-
de system, som även tar hänsyn till
nationell särart. Annars kan även
goda ambitioner leda till allvarliga
bakslag. •
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