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Det är mycket som tyder på
att landstingen i sitt budgetar-
bete inte alls följer de intentio-
ner för prioritering av primär-
vården som på regeringens för-
slag fastställts av riksdagen. Nå-
gon – Socialstyrelsen eller riks-
dagens revisorer? – borde
snabbt skaffa sig en överblick
över landstingens agerande. 

Budgetkampanjen har åter rasat som
värst: Slagfälten har höljts i krutrök,
större och mindre missiler (läs: sparbe-
ting i miljon- och även miljardklassen)
har briserat överallt, och landets inne-
vånare och vårdarbetare har gripits av
panik.

Nu håller emellertid krutröken på att
lätta, och man kan börja skönja hur
landstingen planerar förvalta riksda-
gens beslut med anledning av primär-
vårdspropositionen – som nu firat sin
ettårsdag. 

Primärvårdens
eftersläpning
Det är inte så värst länge sedan – 5 år

– som riksdagens revisorer i en då myc-
ket uppmärksammad rapport kraftigt
anmärkte på primärvårdens utformning
och effektivitet. Landstingen kritisera-
des med skärpa för att inte ha byggt ut
primärvården enligt lagstiftarnas inten-
tioner. 

Den specialiserade sjukvården hade
byggts ut i snabbare takt än primärvården,
som aldrig hade blivit den bas i hälso-
och sjukvården som den var tänkt att bli. 

Vid den tiden såg alla, inklusive
Landstingsförbundet, Läkarförbundet
och till sist även riksdagen, husläkar-
systemet som en lösning på primärvår-
dens strukturella problem. Och trots
vunna erfarenheter av landstingens för-

måga att omsätta riksdagens sjukvårds-
politiska mål i handling visade riksda-
gen ännu en gång landstingen sitt för-
troende: De skulle själva få bestämma
hur ramlagstiftningen om husläkare
skulle uppfyllas. 

Husläkarparentesen
Hur detta gick minns nog de flesta:

Det blev nästan lika många husläkar-
system som det finns sjukvårdshuvud-
män (med undantag för de landsting
som medvetet helt och hållet underlät
att följa lagstiftningen …). 

För utomstående utan insikt om
svensk sjukvårds mångfald kan det ha
verkat otroligt att samma relativt enkla
sak kunde göras på så många olika sätt. 

Som bekant blev husläkarsystemet
kortlivat. Redan innan det hade införts,
uppdrog en riksdagsmajoritet åt rege-
ringen att åter avskaffa det. På den vägen
blev det, när riksdagen för drygt ett år se-
dan – med nusvensk terminologi – »satte
en bortre parentes för husläkarsystemet».

Tröst fanns i 1995 års
primärvårdsproposition
För många som kämpat för en förny-

else av och ett större ansvar för primär-
vården var det bittert att husläkarlagen
avskaffades. Betydande tröst gick dock
att hitta i regeringens primärvårdspro-
position, som lades fram för riksdagen
våren 1995. 

Ännu en gång konstaterade riksda-
gen att primärvården inte nått den nivå
som den skulle kunna ha och som är me-
dicinskt motiverad. Därmed borde den
få ta i anspråk en större andel av hälso-
och sjukvårdens samlade resurser. 

Primärvården skulle prioriteras vid
fördelningen av resurser inom hälso-
och sjukvården. Primärvården skulle ha
en större roll och ett större ansvar i sam-
arbetet mellan de olika vårdnivåerna.

Bra!

Betoning på valfrihet
Den enskildes rätt att själv välja lä-

kare och ha en fast läkarkontakt i pri-
märvården var något som det skulle slås
vakt om. Det konstaterades också att
den enskildes valfrihet skulle öka om
det fanns möjlighet att välja mellan of-
fentlig och privat vård. Kraven på kon-

kurrensneutralitet mellan offentlig och
privat verksamhet fanns kvar. 

Frågan om remisskrav var för het
också denna gång, men primärvårdens
läkare förväntades dock åtminstone
fungera som patientens lots och vägle-
dare i den snåriga specialistsjukvården.

Bra!
Primärvården definierades som en

vårdnivå med ansvar för basal medi-
cinsk vård, omvårdnad, prevention och
rehabilitering – och inte som tidigare
som en organisatorisk nivå lika med
landstingens vårdcentraler. 

Bra!

Fler allmänläkare
Riksdagen konstaterade att antalet

tjänster för vidareutbildade läkare i pri-
märvården under 80-talet hade minskat
från 3 500 till 3 250 – och att läns- och
regionsjukvården under samma period
kunde notera nästan en fördubbling från
6 358 till 11 257 tjänster! 

Man vågade rekommendera – i ge-
nomsnitt för landet som helhet – en all-
mänläkare per 2 000 innevånare (och
detta var kanske en miniminivå!).

Bra!

Vad gör landstingen nu?
Varför denna genomgång av primär-

vårdspropositionen? Ja, i min del av
landet – dvs i Malmöhus läns landsting
– förefaller det som om landstinget ald-
rig läst, alternativt inte förstått, alterna-
tivt inte bryr sig ett dyft om riksdagens
beslut med anledning av primärvårds-
propositionen. 

Vårt landsting är berikat med en syn-

Landstingen och primärvårdspropositionen

VART HAR RIKSDAGENS
INTENTIONER TAGIT VÄGEN?

Författare
NIELS LANGE

husläkare i Påarp, medicinskt sak-
kunnig åt Helsingborgs Stad, som
sedan 1992 varit huvudman för pri-
märvården. 

DEBATT .

’’… i min del av landet –
dvs i Malmöhus läns lands-
ting – förefaller det som om
landstinget aldrig läst, al-
ternativt inte förstått, alter-
nativt inte bryr sig ett dyft
om riksdagens beslut med
anledning av primärvårds-
propositionen.’’
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nerligen väl utbyggd specialistvård,
men har de senaste åren inte satsat utan
lagt sparbeting på sin primärvård – och
så ser också ut att bli fallet 1997. 

På 80-talet beslutade landstinget
om en allmänläkare per 2 500 innevå-
nare – och någon ändring av denna
norm är mig bekant inte aktuell. Någon
prioritering av primärvården i budget-
arbetet sker inte, osthyveln går som
vanligt. 

Innevånarnas rätt att välja en egen
allmänläkare är en relativt väl bevarad
hemlighet, som blott har avslöjats i bro-
schyrer som diskret delats ut till apotek
och bibliotek.

Enda lösningen
på resursbristen
Att primärvården inte prioriteras ter

sig ganska absurt mot bakgrund av att
en effektiv och tillgänglig primärvård
med ett stort förtroendekapital hos be-
folkningen är den enda långsiktiga lös-
ningen på resursbristen i hälso- och
sjukvården. Allmänläkarna är den enda
instans som har möjlighet att på ett ef-
fektivt sätt – och utan att någon innevå-
nares vårdbehov eftersätts – styra kon-
sumtionen av den dyra specialistsjuk-
vården. 

Kan en medverkande orsak tänkas
vara att många landsting låter primär-
vården konkurrera med läns- och regi-
onsjukvården om de begränsade resur-
serna ute i sjukvårdsdistrikten, där pri-
märvårdens (liksom psykiatrins) ställ-
ning alltid varit svagare än den mer gla-
morösa specialistsjukvården?

Statsmakten måste 
omedelbart följa upp
Det kan väl inte vara så även i andra

landsting? Någon (Socialstyrelsen,
riksdagens revisorer?) borde kanske
ganska snabbt skaffa sig en överblick

över hur landstingen hanterar den nya
sjukvårdslagstiftningen. 

Den läxan bör lagstiftarna vid det här
laget ha lärt sig – att det finns god anled-
ning att snabbt följa upp sjukvårdshu-
vudmännens efterlevnad av sjukvårds-
lagstiftningen. En sådan uppföljning
bör gälla såväl lagens bokstav som dess
intentioner. Det behöver inte gå 20 år
denna gången! •
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MEDICINENS
SPRÅK

Särtryck ur
Läkartidningen

1990–93
Läkartidningens språkspalt in-
nehåller både stort och smått,
både dagsländor och ”eviga”
sanningar  – om nu sådana
över huvud taget finns i språket
och medicinen.

Ett urval mer översiktliga artik-
lar från fyra år har samlats i det-
ta 32-sidiga särtryck, som togs
fram i anslutning till arbetet med
”Förslag till skrivregler för medi-
cinska termer”.

Pris 48 kr. Vid 11-50 ex 43 kr,
vid högre upplagor 40 kr/ex.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Beställ här

.......... ex Medicinens språk

...............................................
Namn

...............................................
Adress

...............................................
Postnummer/Postadress

Sändes till Läkartidningen, Box
5603,114 86 Stockholm

Märk gärna kuvertet ”Medici-
nens språk”.

Beställning per fax:
08-20 76 19


