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Under mer än tjugo år har primär-
vården  stötts och blötts i ett vid det här
laget oöverskådligt antal utredningar,
policyförslag, debattskrifter och dis-
kussionsinlägg. Några frågor har stän-
digt återkommit: Vad skall primärvår-
den heta? Är det en organisationsform
eller en vårdnivå? Får det finnas andra
läkare än specialister i allmänmedicin i
primärvården? Hur många primär-
vårdsläkare behövs det?

Frågorna har fått skiftande svar vid
olika tidpunkter. Beteckningen primär-
vård har överlevt trots att man försökt
lansera andra namn, t ex närvård.
Spörsmålet om vårdnivå kontra organi-
sationsform kan låta akademiskt, men
det har en viktig politisk dimension. På
en vårdnivåkan det finnas olika vårdgi-
vare och huvudmän som erbjuder vård
av ungefär samma innehåll. En organi-
sation däremot har en enda huvudman. 

Landstingsförbundet och Socialsty-
relsen enades i slutet av 1970-talet om
att »riktig» primärvård bara kan finnas i
landstingsregi. Exempelvis kunde en
privatpraktiserande allmänläkare aldrig
få tillhöra den prioriterade sektorn pri-
märvård, och det var givetvis en fram-
gång för landstingens monopolsträvan-
den.  

Den husläkarutredning som gjordes
år 1978 bekräftade den synen och lade
till att primärvårdens husläkare skulle
vara allmänläkare (allmänmedicin var
ännu inte specialitet). Andra specialis-
ters roll var att fungera som konsulter
till allmänläkaren. Genom dessa princi-
per satte utredningen likhetstecken
mellan landstingsdriven allmänläkar-
vård och primärvård. 

På grundval av sådana principer
inriktade sig stat och landsting på att re-
krytera ett lämpligt antal allmänläkare
till primärvården. Till en början sattes
målet till 2 500 allmänmedicinare år
1985. Det kan låta blygsamt, men man
måste komma ihåg att år 1977 fanns det
inte mer än ca 850 offentligt anställda

allmänläkare plus ca 250 allmänprakti-
serande privatläkare. 

Trots att rekryteringen gick ganska
trögt, höjdes ambitionsnivån snart till
drygt 4 000 (1 allmänmedicinare på
2 000 invånare), och idag är, som vi vet,
antalet 6 000 aktuellt. 

Denna återblick antyder varför all-
mänmedicinen som ingen annan medi-
cinsk specialitet har varit föremål för
politikernas och administratörernas
ständiga omsorger. De har sett det som
ett politiskt och organisatoriskt pro-
blem att på så kort tid som möjligt kon-
struera en effektiv och billig första lin-
jens sjukvård i offentlig regi. 

Allmänmedicinens naturliga ambi-
tion  att utveckla och avgränsa sitt om-
råde har dragits in i ett politiskt kraft-
fält. Andra specialiteter har under tidi-
gare skeden kunnat ägna sig åt den  upp-
giften i ett lugnare tempo och mera
inom det medicinska samhällets väggar.

Det flitiga utredandet av primärvår-
den och de alltid pressade tidtabellerna
för dess fullkomnande har dessvärre
skapat ett intryck av att primärvården
och allmänmedicinen lever i en perma-
nent kris. Mätt med rimliga mått kan
man i stället hävda, att allmänmedici-
nen har två mycket framgångsrika de-
cennier bakom sig. 

Ämnet har blivit en specialitet med
akademiska institutioner, spirande
forskning och en utbildning som för-
längts från tre och ett halvt till fem år. I
grundutbildningen har kravet på tidig
patientkontakt lyft fram allmänmedici-
nen i ljuset, och i allmäntjänstgöringen
hotas inte allmänmedicinens plats och
omfång trots den kommande förkort-
ningen av AT. 

Allmänmedicinen har också varit
pionjär med handledarutbildning och
studierektorsorganisation för underlä-
kare. I den utvärdering som Högskole-
verket nyligen har gjort av grundutbild-
ning och AT får allmänmedicinen högst
betyg för handledning. När det gäller

kvalitetsutveckling och fortbildning
ligger allmänmedicinen likaledes i tä-
ten med sina kollegiala diskussions-
och samrådsgrupper. 

Sist men inte minst: allmänmedici-
narna har blivit mer än fyra gånger så
många på tjugo år. Med ca 5 000 speci-
alister (varav över 4 000 är verksamma
i primärvården) är allmänmedicin den
överlägset största specialiteten.

Detta är inte sagt för att förringa de
problem som primärvården har med sin
hårda arbetsbelastning. Avsikten är i
stället att visa på den växtkraft som all-
mänmedicinen har och de många posi-
tiva resultat som har uppnåtts. De pro-
blem som finns har huvudsakligen ska-
pats  på politisk väg genom att alltför
många arbetsuppgifter alltför snabbt
har lagts på primärvården.

Det bästa man kunde önska för pri-
märvården och allmänmedicinen är nog
att den för en tid skulle få vara i fred att
utvecklas på sina egna villkor och inte
omdöpas, omstöpas, utredas och orga-
niseras ihjäl av välmenande vänner och
beskyddare.

»Vad är det som fattas i min kär-
lek?» låter skalden Henry Parland en
moder fråga i en dikt, och han svarar:
»Likgiltighet, li-
tet svalkande lik-
giltighet fattas i
din kärlek». Det
kan låta paradox-
alt, men det rym-
mer en sanning.
Kärlek får inte
slå över i en ön-
skan att domine-
ra, bestämma
över och göra
om. Litet svalkande likgiltighet kan
vara vad den svenska primärvården bäst
behöver just nu.
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