
Primärvårdsstyrd vård införs
nu på många håll i världen. Sve-
rige behöver en liknande ut-
veckling. I artikeln skissas hur
ett sådant system kan finansie-
ras, organiseras, utformas och
bemannas. En sådan modell för
den svenska sjukvården skulle
bidra till en rättvisare och effek-
tivare användning av de knappa
vårdresurserna.

Dagens allmänläkare tar emot en
aldrig sinande ström av vårdsökande,
varav endast en mindre andel har sjuk-
domar beskrivna i de medicinska läro-
böckerna. Vi vet att en vardag i svensk
primärvård har två tredjedelar av dem
som söker läkare självläkande sjukdo-
mar. Ungefär hälften lämnar läkarens
mottagning utan en distinkt diagnos,

och en tredjedel söker inte för besväran-
de symtom, utan för att de är oroliga att
de har cancer [1-3].

Det är knappast förvånande att
många patienter blir utredda i onödan,
när de med sina diffusa symtom och
krämpor hamnar på en alltför speciali-
serad nivå i sjukvården. En starkt bidra-
gande orsak till de eskalerande kostna-
derna i den moderna sjukvården är all-
mänhetens ökande efterfrågan på sjuk-
vård, något som har underblåsts av en
expanderande medicinsk marknad med
allt fler läkare och sjuksköterskor samt
av en sofistikerad teknik och nya dyra
läkemedel.

Sverige leder specialistligan
Idag kan knappast något land i värl-

den tävla med Sverige om första platsen
i specialistsjukvårdsligan. (Med specia-
listmedicinen avses i dessa artiklar all
sjukvård som bedrivs av specialistkom-
petenta läkare med undantag för all-
mänläkarna, som trots att de är genera-
lister har beteckningen specialister i all-
mänmedicin.)

På 1980-talet låg DDR, Polen och
Sovjetunionen oss i hälarna, men de
bygger nu raskt om sina system till pri-
märvårdsstyrda och gör en stor satsning
på utbyggnad av och utbildning i all-
mänmedicin. Där erbjuds specialister
omskolning, och små allmänläkar-
gruppmottagningar byggs i städer och
byar med rådgivning och stöd från all-
mänläkarorganisationer i väst.

Men så inte i Sverige. För varje ny
allmänläkartjänst som inrättats i Stock-

holm under 1990-talet har tre nya speci-
alisttjänster tillkommit inom specialist-
medicinen [Ulf Hallum, Stockholm,
pers medd, 1996]. Framför allt storstä-
derna och universitetsorterna har en
världsunik specialistläkartäthet. Sve-
rige har t ex ca tre gånger så många spe-
cialister per invånare som Danmark och
Singapore (Tabell I).

Vi kan notera att Stockholm har ca
tre gånger fler specialistläkare än Da-
larna (om hänsyn tas till regionsjukvår-
den i Stockholm). Förekomsten av dub-
belt så många ortopeder, tre gånger fler
gynekologer och tio gånger så många
neurologer i Stockholm än i Dalarna,
stämmer till eftertanke [Jan Thorling,
Falun, pers medd, 1997]. Vad betyder
egentligen alla de extra EEGn, EMGn,
artroskopier, MR, ultraljud och under-
livspalpationer m m som stockholms-
korna får genomlida för deras långsikti-
ga välbefinnande?

Överanvändning
av teknologi
Överutnyttjande av medicinsk tek-

nologi och prevention är andra viktiga
skäl till den ineffektivitet som ses i mo-
dern svensk sjukvård. Ett tydligt exem-
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stort eller ganska stort förtroende för
privat vård.

Härnäst kommer sjukhusens akut-
mottagningar och husläkarna, som båda
hamnar runt 55 procent. Den röstberät-
tigade allmänheten borde således känna
sig något förvånad över Bosse Ring-
holms hätska utfall mot privatvården,
eftersom det inte stämmer med deras
egna erfarenheter.

Vid årsskiftet tvingades som bekant
de läkare som hade uppnått 65 års ålder
att lämna taxesystemet. Detta skedde
efter politiskt beslut i riksdagen. För
Stockholms del innebär detta ett bort-
fall av 163 läkare, vilket motsvarar ca
400 000 patientbesök. Dessa patienter
måste nu tas om hand av den sjukvårds-
apparat som under åren 1996–1998
skall spara drygt tre miljarder kronor.

Men! Trots den – i en jämförelse
med sjuksköterskornas löneökningar –
marginella taxehöjningen, innebär bort-
fallet av dessa läkare att landstinget spa-
rar 147 miljoner. Från detta skall dras
kostnaden för taxehöjningen på ca 40
miljoner. Landstinget sparar således i
själva verket 100 miljoner på privatlä-
karna!

Man undrar hur det står till med räk-
nekonsten när det gäller de tre miljarder
som skall sparas i vården! •

SÅ KAN VÅRDEN BLI
BÄTTRE OCH BILLIGARE
Primärvårdsstyrd sjukvård bra för Sverige

Tabell I. Specialistläkare per 10 000 invånare.

Ort/Land Antal

Stockholm 18  
USA 18
Sverige 13
Australien 9
Danmark 5 
Dalarna 5
Singapore 4
Storbritannien 3,5

(Källa: Spri, D Ostergaard, USA, F Olesen,
Danmark, L Newman, Storbritannien, W
Fabb, Australien, GL Gan, Singapore.)

DEBATT .

’’Landstingens metod kän-
netecknas av storstilade do-
kument och proklamationer
om att »verkligen satsa på
primärvården». Många
som följt den svenska sjuk-
vårdsdebatten känner igen
»konceptet». Så har det lå-
tit de senaste 20–30
åren. ’’

Författare
GÖRAN SJÖNELL

husläkare, med dr, ordförande i
Wonca, World organization of fam-
ily doctors, Stockholm.
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pel är dagens förekomst och använd-
ning av MR-kameror. En utredning på
uppdrag av Stockholms läns landsting
1993 visade att behovet av MR-kame-
ror i Stockholm uppgick till två [Egon
Jonsson, SBU, pers medd, 1996]. På
hösten 1996 är 17 MR-kameror i drift,
varav sju i landstingets regi – till en
kostnad av ca 400 miljoner kronor per
år.

Ett annat exempel på överanvänd
medicinsk teknologi är bentäthetsmät-
ningar [4]. Idag används 86 apparater i
Sverige, ofta i onödan enligt SBU. Det
fanns 14 stycken i bruk 1988.

Övertro på prevention
Den alldeles självklara tesen att

sjukdomar skall förebyggas, så att de
inte behöver behandlas, har kommit att
överexploateras i Sverige de senaste de-
cennierna. Tidigare framgångar med
kosttillskott, vaccinationer, trafiklag-
stiftning, olycksfallsprofylax, vissa
blodtest på nyfödda, basal mödra- och
barnavård har fått entusiaster och poli-
tiker att tro att det mesta kan förebyg-
gas.

Sjukdomar som funnits sedan he-
denhös såsom sockersjuka, hjärtinfarkt
och slaganfall har kommit att betecknas
som »livsstilssjukdomar». Stora sum-
mor läggs ner på att få svenskarna att
ändra livsstil. Vad entusiasterna glömt
är att ändrar man livsstil radikalt byter
man möjligen dödsorsak, men man blir
varken friskare eller äldre. Lyckas vi fö-
rebygga hjärtinfarkt och slaganfall dör
vi av cancer och demens i stället .

FÖRSLAG TILL 
PRIMÄRVÅRDSSTYRD VÅRD
HSU 2000 fick sitt uppdrag in-

skränkt när socialdemokraterna vann
valet 1994. En primärvårdsstyrd hälso-
och sjukvård skulle inte längre utredas
och övervägas. Sverige kom därmed att
avvika från utvecklingen i i stort sett
hela övriga världen, där primärvårds-
styrd sjukvård nu införs i en allt raskare
takt [5-10]. Sverige behöver en liknan-
de utveckling och den bör följa nedan-
stående huvuddrag.

Struktur
Den svenska sjukvården måste byg-

gas kring ett enhetligt nationellt system
där de väsentliga grundelementen fast-
ställs av riksdagen. En bred majoritet
svenskar anser att finansieringen skall
vara nationell och solidarisk. Uppbör-
den kan ske på olika sätt, t ex genom
skatter (kommunal-, landstings-, eller
statsskatt), genom proportionella obli-
gatoriska hälso- och sjukvårdsförsäk-
ringar, eller genom någon kombination
av dessa.

Finansiären och producenten bör

vara skilda juridiska personer, dvs hu-
vudmannen skall ej själv producera
hälso- och sjukvårdstjänster. Den som
tar in skatt eller avgifter skall inte tillå-
tas bedriva vård i egen regi, ty då kan
aldrig kontroll, granskning och licensi-
ering ske på ett objektivt sätt.

Kommuner, landsting, stat eller för-
säkringskassor kan vara huvudman för
hälso- och sjukvården. I vår närhet finns
goda exempel på dylika huvudmän:
kommuner i Norge, landsting i Dan-
mark, staten i Storbritannien och för-
säkringskassor i Tyskland.

Den primärvårdsstyrda hälso- och
sjukvården innebär att alla inte akut sju-
ka patienter styrs via allmänläkarna
(specialister i allmänmedicin) i primär-
vården till den sekundära och tertiära
vården. Alla patienter har en egen all-
mänläkare som arbetar i patientens bo-
stadsområde. Organisationen liknar den
i Storbritannien med inslag av det dans-
ka frivilligkonceptet, dvs att den som
vill får stå utanför systemet men betalar
då notan själv [11].

All sjukvård i den primärvårdsstyrda
hälso- och sjukvården bör vara kost-
nadsfri för den patient som listat sig hos
en allmänläkare och alltid konsulterar
henne/honom vid icke akut ambulans-
krävande vård.

Skälet till att använda primärvården
som styrsystem i den framtida sjukvår-
den kan sammanfattas i följande punk-
ter.

1. En solidariskt finansierad sjuk-
vård och vår svenska demokratiska tra-
dition kräver att vården fördelas lika till
alla efter den enskildes behov. Den mo-
derna sjukvården, och än mer den fram-
tida, är så komplex och fylld av alterna-
tiva vårdmöjligheter att varken patien-
ter eller politiker klarar av att själva väl-
ja och kräva rätt vård i varje enskilt fall. 

Vidare är många utredningar och be-
handlingar så speciella och dyra att de
måste användas sparsmakat och endast
av dem som verkligen behöver. Allmän-
läkaren, den lokale generalisten som
känner den enskilde patienten och har
överblick över den övriga sjukvården,
är den givna garanten för den solidaris-
ka, rättvist fördelade sjukvården. 

2. Prioritering och bedömning av ny
kostsam teknik måste ske med objekti-
vitet och kunskap om den enskilde
svenskens behov. Finansiären av sjuk-
vården måste ha en rådgivare vid dessa
beslut. Ett svenskt fundholding-system,
som bygger på att delar av sjukvårds-
budgeten läggs ut i primärvården, skul-
le skapa förutsättningar för prioritering-
ar nära patienterna.

3. Kvaliteten i vardagssjukvården
kräver att medicinsk teknologi används

adekvat. Såväl över- som undervård av
specialister medför dålig kvalitet för
den enskilde patienten. Beslut om när
mer avancerad teknik behövs, eller när
specialist skall konsulteras, beslutas
bäst av allmänläkaren som känner pati-
enten och den medicinska vårdens möj-
ligheter.

Organisation 
Specialistläkare som anlitas tillhör

organisatoriskt sekundär- eller tertiär-
vården. Privatpraktiserande specialister
inordnas organisatoriskt i sekundär-/
tertiärvården och erhåller remisser från
primärvården på samma villkor som
sjukhusens specialister.

All sjukvård, primärvård och specia-
listvård, offentlig och privat, skall vara
kostnadsfri efter hänvisning från pri-
märvården. Endast en avgiftsfri hälso-
och sjukvård är rättvis och allomfattan-
de. Primärvården och därmed allmänlä-
karen och hennes/hans medarbetare
skall ha ett brett och omfattande upp-
drag – detta för att tillgängligheten,
kontinuiteten och hänvisningsfunktio-
nen skall bli optimal [12-16].

I primärvårdsuppdraget skall ingå:
1. Allmänmedicinsk mottagning, te-

lefonrådgivning, hembesök och jour.
2. Myndighetsutövning såsom

smittskydd, vårdintyg, dödsbevis, rätts-
intyg m m.

3. Förebyggande arbete. 
4. Distriktssköterskearbete, mottag-

ning, telefonrådgivning, hembesök.
5. Hemsjukvård.
6. Läkarinsatser på sjukhem och i

särskilt boende. 
7. Barnhälsovård.
8. Mödrahälsovård.
9. Fysioterapi och rehabilitering. 
10. Utbildning av sjukvårdsperso-

nal.
11. Utbildning och handledning av

AT-/ST-läkare.
12. Fortbildning och kvalitetsut-

veckling.
13. Forskning och utvecklingsarbe-

te.

GRUNDLÄGGANDE
FUNKTIONER
A. Ett nationellt system. Sverige be-

höver som alla mindre länder ett natio-
nellt enhetligt sjukvårdssystem. Skälen
är många, men rättvisa, delaktighet, ef-
fektivitet och utveckling är nyckelord
för argumentationen.

B. Tillgänglig för alla dygnet runt.
Primärvården skall dygnet runt ta hand
om alla patienter, som inte kräver am-
bulanstransport till sjukhus. Beredska-
pen att kunna handlägga akuta olycks-
fall, eller att ge en första behandling och
stabilisera patienten före transport till
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sjukhus, måste finnas på alla primär-
vårdsenheter.

C. Lotsfunktion. Primärvården skall
fungera som lots i systemet och hänvisa
vidare de patienter som kräver specia-
listinsatser. Patienterna skall i normal-
fallet alltid återremitteras till allmänlä-
karen efter konsultation eller vård inom
sekundär-/tertiärvården. Patienten har
alltid rätt att få hänvisning till annan lä-
kare om hon eller han så önskar. Om nå-
gon önskar konsultera specialist utan
remiss, får detta ske på egen bekostnad. 

D. Listning. Alla skall ha rätten att
lista sig hos en allmänläkare i primär-
vården. Om den läkare som valts har
fullt på listan, skall det finnas en vänte-
lista att anteckna sig på. Den som inte
vill vara listad kan slippa det, men det
innebär att hon eller han själv får stå för
sina sjukvårdskostnader, exklusive akut
sjukhusvård.

Hur denna »icke-listning» i detalj
skall göras, kan vi lära oss av Danmark
där ca 4 procent av befolkningen väljer
att stå utanför systemet. Det skall vara
möjligt att byta allmänläkare, när den
enskilde så önskar.

E. Hemsjukvård och sjukhem. Det är
uppenbart att den medicinska delen av
hemsjukvården och sjukhemsvården ta-
git skada av att avföras från primärvår-
dens ansvar. Dessa arbetsuppgifter bör
återgå till primärvården i de delar av
landet där dessa uppgifter övertagits av
kommunen. Oavsett vem som är huvud-
man för primärvården, skall sjukvård i
hemmet och på inrättningar som ser-
viceboende, gruppboende eller sjuk-
hem skötas av primärvården.

F. Fortbildning, kompetensutveck-
ling och kvalitetsarbete. Det moderna
arbetslivet ställer stora krav på kontinu-
erlig livslång fortbildning och utveck-
ling. Inom sjukvården är det ytterst an-
geläget att det skapas garantier för att så
sker. Genom att införa krav på reexami-
nation av allmänläkare, distriktsskö-
terskor, barnmorskor, sjukgymnaster
och arbetsterapeuter i primärvården
tydliggörs behovet av adekvata resurser
för livslångt lärande.

Ekonomiska resurser måste öron-
märkas för fortbildning och kvalitetsar-
bete. Så sker redan i flera landsting i
Sverige, och utomlands är det ganska
vanligt. Olika beräkningar har gjorts för
vad detta kostar, men ett riktvärde kan
vara att 15 procent av den totala arbets-
tiden/ersättningen avsätts för fortbild-
ning och kvalitetsutvecklingsarbete.

Ersättning, avtal etc
Avtal för primärvården tecknas mel-

lan den lokalt ansvarige huvudmannen

och primärvårdsenheten. Det bygger på
det nationella avtalet med tillägg för lo-
kala uppgörelser. 

Det nationella avtal som tecknas
mellan staten och Läkarförbundet bör
täcka alla delar av primärvårdsåtagan-
det och ha som målsättning att bestå av
80 procent fasta ersättningar för lista
etc. 20 procent bör utgöra prestationser-
sättning för vissa utförda tjänster, t ex
hembesök, särskilda behandlingar och
delar av rehabiliteringen. 

Särskild ersättning skall utgå för ut-
bildning, fortbildning, forskning, ut-
vecklings- och kvalitetsarbete. Indivi-
duellt förebyggande arbete ingår i
grundavtalet. Större folkhälsoprojekt
skall förhandlas och avtalas separat.

De lokala avtalen kan omfatta ersätt-
ning för lokaler, medicinsk service,
samverkansfrågor, jourorganisation
och eventuella kallorts-, glesbygds- och
problemområdestillägg.

KONSEKVENSANALYS
Bemanningskalkyl
En primärvårdsstyrd svensk hälso-

och sjukvård får sina största konsekven-
ser i bemanningen och utbyggnaden av
en idag insufficient primärvård. Givet-
vis får det föreslagna systemet effekter
på sekundär och tertiär nivå också, men
det märks först i en senare fas.

Den stora skillnaden för sekundär-/
tertiärvården blir att den under ett de-
cennium inte kommer att tillföras annat
än enstaka läkartjänster. Sannolikt väl-
jer en del övertaliga specialister vid
sjukhus och i privat praktik att byta bana
och satsa på en attraktiv karriär som all-
mänläkare i den primärvårdsstyrda häl-
so- och sjukvården.

Primärvården måste tillföras ca
3 000 nya specialister i allmänmedicin.
Dessutom måste ett tusental allmänlä-
kare i storstäderna kompletteringsutbil-
das för att åter nå specialistkompetens i
allmänmedicin.

Primärvården har idag ca 4 000 an-
ställda allmänläkare [17]. Dock är verk-
ningsgraden av dessa inte full, dvs
många jobbar deltid och har diverse
andra sysslor, framför allt administra-
tion. En del arbetar med utvecklings-
och folkhälsoarbete. Det är troligt att vi
idag i Sverige har motsvarande 3 300
heltidsarbetande allmänläkare.

Distriktssköterskor, barnmorskor
och undersköterskor finns idag i den
omfattning som kan beräknas behövas.
Sjukgymnaster och arbetsterapeuter
saknas i viss omfattning i dagens pri-
märvård, men det finns ett överskott
inom sjukhus- och privatvård som kan
erbjudas omskolning och jobb i den nya
primärvården.

Bristvaran i svensk primärvård är
och förblir brett kliniskt verksamma all-

mänläkare. Behovet av allmänläkare
för att ett primärvårdsstyrt system skall
fungera är motsvarande 1/1 500 invåna-
re i riket. I glesbygder och i åldrings- el-
ler invandrartäta områden krävs 1/1 200
invånare. Det beräknade behovet blir
sålunda 6 250 heltidsarbetande specia-
lister i allmänmedicin.

Grundbemanning i tätort (gles-
bygdsfaktor 4/5): 1 allmänläkare/1 500
invånare, 1 distriktssköterska/2 000
och 1 undersköterska/2 000, 1 sjuk-
gymnast/3 000, 1 barnmorska/1 200, 1
»intendent»/6 000 samt 1 sekreterare/
3 000 invånare.

Bemanning vid en gruppmottagning
för 6 000 invånare: 4 allmänläkare, 3
distriktssköterskor, 3 undersköterskor,
2 sjukgymnaster, 1 arbetsterapeut, 0,5
barnmorska, 2 mottagningssekreterare
och 1 »intendent».

I glesbygd eller invandrar- och åld-
ringstäta distrikt krävs ovanstående per-
sonalbemanning för en listad popula-
tion om cirka 4 800 invånare.

Utbildning och examina 
För att klara alla arbetsuppgifter bra i

den nya primärvårdsstyrda svenska häl-
so- och sjukvården måste primärvårds-
läkaren vara en vältränad generalist, dvs
en kompetent specialist i allmänmedi-
cin. Den erforderliga kompetensen har
den svenska allmänläkaren idag efter
avslutad specialistutbildning. Denna
bör avslutas med specialistexamen.

Vidare bör reexamination eller re-
certifiering införas i Sverige, precis
som det nu införs i allt fler länder i öv-
riga världen. Många länder har redan ett
sådant system, t ex Norge, USA, Kana-
da och Australien. Reexamination sker
för att garantera allmänheten att kompe-
tens och kunnande hålls på en kontinu-
erligt hög nivå.

»Smala» allmänläkare
I storstäderna finns allmänläkare

som när de tillträdde sina tjänster på
1970- och 1980-talen var specialister i
allmänmedicin. Landstingen har dock
förhindrat dessa doktorer att utföra sitt
fulla värv. De har inte tillåtits arbeta med
bl a mödra- och barnhälsovård och har
därmed tappat kompetensen inom dessa
för allmänläkaren viktiga områden.

Allmänläkare i städerna som vet att
de förlorat bredden i sitt arbete bör ges
6–10 månaders tjänstledigt med full lön
för att inhämta adekvata kunskaper och
erfarenheter på de områden där kompe-
tensen sviktar. Därefter bör de genomgå
specialistexamen i allmänmedicin in-
nan de återgår till den nya primärvårds-
styrda hälso- och sjukvården.

Forskning
Forskning med utgångspunkt i rele-

vanta frågeställningar för svensk pri-
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märvård är eftersatt. Den biomedicins-
ka forskningen dominerar, och utrym-
met för allmänmedicinsk forskning är
ytterst begränsat. Här krävs en ändring
så att viktiga vardagsfrågeställningar
bättre kan belysas.

Sådana frågor som familjens och
omgivningens betydelse för enskilda
individers akuta och kroniska sjukdo-
mar måste analyseras. Symtompresen-
tationen, konsultationen och patient–lä-
karrelationen är andra viktiga och ange-
lägna allmänmedicinska forsknings-
områden [18].

Staten bör i det nationella avtalet av-
sätta resurser för en forskartjänst per
100 allmänläkare. Dessutom bör ett
motsvarande utrymme (1/100) skapas
för etablerade allmänläkare som vill
skaffa sig en högre akademisk kompe-
tens.

Det finns alldeles för få forskarutbil-
dade allmänläkare i svensk primärvård.
Även med ovanstående program skulle
det ta decennier att nå samma nivå på
forskarkompetensen i primärvården
som vi idag har i svensk sjukhusvård.

Behoven av kunskap och forskar-
kompetens för att sköta och utveckla
vården är ingalunda mindre i primär-
vården än i sjukhusvården. Vidare bör
behovet av forskningsinsatser inom
omvårdnaden och rehabiliteringen i pri-
märvården utredas.

Rekrytering och utbildning 
av 3 000 allmänläkare
För att genomföra det nya systemet

kan olika vägar väljas, bl a följande.

1. Den konsekventa, brutala meto-
den. När insikten om att de framtida be-
hoven inom svensk hälso- och sjukvård
bäst möts med ett primärvårdsstyrt
sjukvårdssystem har nått politikerna,
genomförs det skyndsamt och konse-
kvent.

Inspiration kan då hämtas från Po-
len, amerikanska HMO-försäkringsbo-
lag och argentinska fackföreningskas-
sor, som är i färd med att genomföra sy-
stemet. De specialisttjänster som anses
överflödiga i tätorterna dras helt sonika
in. Universiteten åläggs att utbilda all-
mänläkare, och arbetslösa specialister
erbjuds omskolning.

2. Den tröga svenska landstingsme-
toden. Landstingens metod känneteck-
nas av storstilade dokument och prokla-
mationer om att »verkligen satsa på pri-
märvården». Många som följt den 
svenska sjukvårdsdebatten känner igen
»konceptet». Så har det låtit de senaste
20–30 åren.

Utredningar görs, konsulter kallas
in, nya modeller med fantasinamn ska-
pas, men i realiteten händer knappast
något alls [19]. Med denna svenska

landstingsmetod kan vi beräkna att en
primärvårdsstyrd svensk hälso- och
sjukvård skulle kunna invigas år 2055.

3. Den realistiska metoden. Om mål-
sättningen är att en primärvårdsstyrd
hälso- och sjukvård skall vara genom-
förd på fem år kan följande metod re-
kommenderas:

A. De ca 1 000 allmänläkare i stor-
städerna som idag behöver komplette-
ringsutbildning erbjuds en sådan de
första två åren. Detta ger utrymme till
allmänmedicinsk tjänstgöring för dem
som idag väntar på ST-tjänster som er-
sättare för dem som går kompletterings-
utbildningen. 

En del av dessa platser kan även er-
bjudas kolleger på sjukhusen som trött-
nat på »vikariatsterrorn» och väljer att
testa en ny yrkesinriktning. Dessa får
chansen att pröva på den moderna all-
mänmedicinen.

B. 1 000 »restblockstjänster» skapas
i landstingen med extra medel. Dessa
erbjuds i första hand specialister inklu-
sive de privata som vill byta yrke. De
som får dessa tjänster skall ha en bra
lön. De flesta som söker dessa komplet-
teringstjänster behöver inte fem års spe-
cialistutbildning för att bli allmänläka-
re, de har redan många av de kunskaper
och färdigheter som krävs.

C. Tillsätt 500 extra ST-tjänster i all-
mänmedicin år 1 och 2. Dessa får beräk-
nas ha en genomströmningstid på ca 4
år innan de har uppnått specialistkom-
petens.

Alla de ca 3 000 nya allmänläkarna
(ca 4 000 med storstadskompletterarna)
skall genomgå specialistexamen i all-
mänmedicin. Anser någon att de inte
behöver si eller så mycket komplette-
ringsutbildning, är det givetvis fritt
fram att anmäla sig till examen. Klarar
man den är man ju per definition speci-
alist. 

SFAMs (Svensk förening för all-
mänmedicin) examen håller idag den
kvalitet som behövs för att utfärda spe-
cialistbevis. Det har resultaten och de
internationella jämförelserna de sista
åren visat.

SLUTNOTA
En primärvårdsstyrd hälso- och

sjukvård kostar inte de summor som
många tror. I det långa loppet är den
kostnadsbesparande, och de löpande
kostnaderna i primärvården kan beräk-
nas till ca 22 miljarder i 1996 års pen-
ningvärde.

Beräkningen inkluderar alla kostna-
der – även lokaler och medicinsk ser-
vice. Detta skulle ändå utgöra mindre

än 20 procent av den svenska hälso- och
sjukvårdsbudgeten, vilket i ett interna-
tionellt perspektiv är en blygsam pri-
märvårdsdel av hälso- och sjukvårdens
totala kostnader.

En primärvårdsstyrd hälso- och
sjukvård skulle bidra till en rättvisare
fördelning av de knappa resurserna i
Sverige. Den skulle också vara en god
garanti för att sjukvårdens resurser an-
vänds på ett kostnadseffektivt sätt.
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