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Snabbare ökningstakt av an-
talet allmänläkare och förslag
om nya samfinansieringsmodel-
ler, det blev socialutskottets
enda avsteg från innehållet i re-
geringens nationella handlings-
plan för hälso- och sjukvården
efter utskottets beredning.  

– Vi föreslår en ökning av an-
talet allmänläkare med 1 700
fram t o m år 2008. En mer am-
bitiös målsättning än så är inte
realistisk, säger, Conny Öhman
(s) i socialutskottet. 

Propositionen Nationell handlings-
plan för utveckling av hälso- och
sjukvården får godkänt av socialutskot-
tets ledamöter från s, c, fp och mp. V, m
och kd ville avslå propositionen, som
kanske istället borde benämnas »hand-
lingsplan för bassjukvården» då den i
stort sett helt är inriktad på primärvår-
den. Men, som socialutskottet skriver i
det slutliga betänkandet, målsättningen
är att åstadkomma positiva systemef-
fekter för hälso- och sjukvården som
helhet. 

Bland dem som uppvaktat socialut-
skottet under beredningsarbetet finns
Svenska överläkarföreningen och
Svensk förening för allmänmedicin.
Kanske dessa uppvaktningar bidrog till
att utskottet nu kräver snabbare åtgärder
än de som regeringen föreslår i proposi-
tionen. 

Utskottet vill höja takten på utök-
ningen av antalet specialistutbildade
allmänläkare inom primärvården, från
propositionens förslag på 170 nya all-
mänläkare per år fram t o m år 2010 till
220 per år fram t o m 2005 och där-efter
200 per år t o m 2008. Ökningsnivån to-
talt är den samma som i regering-ens
förslag: 1 700 nya allmänläkare. 

Krävs ekonomisk tillväxt 
Svenska distriktsläkarföreningen

(DLF) har i en genomgång av hand-
lingsplanen kommit fram till att det av
regeringen föreslagna resurstillskottet,
70 procent av de 9 miljarder kronor som
regeringen vill skjuta till extra till lands-
ting och kommuner under åren
2001–2004, inte ens motsvarar hälften

av det tillskott som skulle krävas för att
klara regeringens målsättning för läkar-
täthet: 1 distriktsläkare per 1 500 invå-
nare. Distriktsläkarbemanningen i dag
ligger i genomsnitt på 1 per 2 200 invå-
nare. 

– Vi har idag en brist på omkring
2 000 allmänläkare. Behovet att av ny-
rekryteringar är akut men det är svårt att
locka över läkare till den här specialite-
ten, säger DLFs ordförande Carl-Eric
Thors, som ändå i stort sett ser positivt
på handlingsplanen.

– Den visar att samhället verkligen
vill satsa på primärvården, säger Carl-
Eric Thors.

Även Meta Wiborgh, ordförande i
Svensk förening för allmänmedicin
(SFAM), menar att handlingsplanen är
en viktig markering från regeringen att
det nu krävs stora satsningar på primär-
vården, och att socialutskottets skrivel-
se om en snabbare takt understryker det
akuta behovet.

– Det är viktigt att man säger att ök-
ningen av antalet allmänläkare måste
inledas nu och att den bör ske snabbt.
Men jag tror att det egentligen skulle

behövas åtminstone dubbelt så många
nya allmänläkare som regeringen nu fö-
relår, säger Meta Wiborgh.  

Conny Öhman (s) i socialutskottet
menar att deras förslag på ökningstakt
är lagd på en högsta möjliga nivå.

– Vi kan idag se att antalet ST-block
för allmänmedicin ökar igen, efter det
att de minskade i början och mitten av
1990-talet. Det ger utrymme för en
snabbare ökning än den regeringen fö-
reslagit i propositionen. Att ytterligare
försöka öka takten vore orealistiskt.

Det framgår inte i propositionen el-
ler socialutskottets betänkande hur fi-
nansieringen av fler allmänläkare inom
primärvården ska klaras efter år 2004.

– Det som betyder mest för finansi-
eringen av fler läkartjänster är på sikt att
den ekonomiska tillväxten fortsätter,
vilket vi förutsätter att den gör. Då får
landstingen ett skatteunderlag som
täcker de ökade kostnaderna, säger
Conny Öhman.

Lennart Daléus (c) föreslog i en mo-
tion att Hälso- och sjukvårdslagen bor-
de ändras så att patientens fasta läkar-
kontakt inom primärvården kunde vara
någon med en annan specialitet än all-
mänmedicin. Socialutskottet avslog
dock motionen, och menade att det vore
olämpligt med en lagändring som
poängterar behovet av andra specialite-
ter när bristen på allmänläkare utgör ett
av de stora problemen inom sjukvården. 

Arbetsmiljön 
en huvudmannafråga
Enligt Svensk förening för allmän-

medicin (SFAM) har omkring 1 700 lä-
kare utbildade i allmänmedicin valt att
inte arbeta som allmänläkare. För att
locka tillbaka dessa till primärvården
krävs satsningar på bland annat arbets-
miljön. Men varken i regeringens pro-
position eller i socialutskottets betän-
kande ges arbetsmiljöfrågorna något
större utrymme. 

– Arbetsmiljöfrågorna är ju primärt
en en fråga för huvudmannen, inte för
riksdagen om det inte handlar om spe-
ciella lagförslag. Därför tas inte den frå-
gan upp i vårt betänkande, säger Conny
Öhman.

Folkpartiets företrädare i hälso- och
sjukvårdsfrågor, Bo Könberg, menar att
arbetsmiljöproblemet till stor del hand-
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Socialutskottet föreslår snabbare 
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Nyhetsredaktion: Uno Käärik 08/790 34 87   Anna Filipsson 08/790 34 88 (tjl)   Peter Örn 08/790 34 61
e-post: fornamn.efternamn@lakartidningen.se

Meta Wiborgh, ordförande i Svensk
förening för allmänmedicin, menar att
socialutskottets tillkännagivande rörande
ökningstakten är en viktig markering för
det akuta behovet av fler allmänläkare.
– Men det skulle behövas åtminstone
dubbelt så många allmänläkare de
närmaste tio åren, som regeringen nu
föreslår, säger Meta Wiborgh.
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lar om läkarbristen och att om proposi-
tionens innehåll nu realiseras inom
landstingen så får det automatiskt en po-
sitiv effekt på arbetsmiljön.

– Vi ville ju helst se att ökningstak-
ten ifråga om fler allmänläkare blev 350
per år fram till år 2005. Det är, som vi ser
det, en realistisk ökningstakt men nu
nådde vi inte riktigt till den nivån, säger
Bo Könberg, och fortsätter:

– Hade propositionen fått avslag i
socialutskottet, vilket det fanns en stor
risk för fram tills för ett par veckor se-
dan, hade reaktionen från läkarhåll blivit
mycket negativ.

DLFs ordförande Carl-Eric Thors
menar att en svaghet med propositionen
är att det bara är ett »viljeriktningsdoku-
ment».

– Det finns inga sanktioner att ta till
om huvudmännen inte skulle följa pro-
positionens intentioner. Man får därför
verkligen hoppas att landstingen tar det-
ta på allvar, säger Carl-Eric Thors.

Socialutskottets tillkännagivande om
en justering av ökningstakten av läkar-
resurser, och därmed en ökad tillgäng-
lighet till primärvården vilket flera par-
tier lämnat in motioner om, blir en för-
handlingsfråga mellan regeringen och
Landstingsförbundet. 

Finansiell samordning
Utskottets andra tillkännagivande,

vilket är en uppmaning till regeringen att
skyndsamt inkomma med en proposi-
tion i ärendet, handlar om finansiell sa-
mordning mellan sjukvården, social-
tjänsten och socialförsäkringen. En för-
bättrad finansiell samordning kan bidra
till en bättre hälsa och färre sjukskriv-
ningar, menar socialutskottet.

Enligt utskottet ska regeringens för-
slag syfta på lokala samarbeten, som i
första hand inte inriktas på individnivå
och som innehåller regler som möjlig-
gör olika samverkansformer. Utskottet
låser sig inte vid någon specifik sam-
ordningsmodell, men Conny Öhman,
som själv sitter som ordförande i För-
säkringskassan i Finspång, menar att
den samordningsmodell som på försök
prövas i hans egen hemkommun exemp-
lif ierar en tänkbar modell.

– I Finspång har landstinget, social-
tjänsten och försäkringskassan tillsam-
mans erbjudit »helhetspaket» för att
täcka olika behov hos dem som söker sig
till primärvården. Det pågår en utvärder-
ing av verksamheten som visar på posi-
tiva resultat. Bland annat är antalet sjuk-
skrivningar färre än i landet i övrigt, sä-
ger Conny Öhman.  

Den 24 november läggs propositio-
nen Nationell handlingsplan för utveck-
ling av hälso- och sjukvården fram i   rik-
sdagen för beslut.

Peter Örn 
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KOL ökar men
diagnosen missas ofta
– Vi träffar på patienter som

har varit på vårdcentralen och
inte fått KOL (kr oniskt obstruk-
tiv lungsjukdom) diagnostiserad
tr ots att de bara har 20 procent
av lungfunktionen kvar. De har
varit sjukskri vna och behand-
lats för sina luftvägsinfektioner,
men man har aldrig gjort ett
lungfunktionstest på dem.

Det säger Kjell Larsson, professor
vid Arbetslivsinstitutet/Lungkliniken,
Karolinska sjukhuset.

KOL är nästan helt beroende på rök-
ning, nio av tio drabbade är rökare.  Han
beräknar att några hundra tusen sven-
skar lider av sjukdomen och att närma-
re 2 500 personer årligen dör av den.
Mortaliteten i KOL hos män planar ut
men ökar hos kvinnor, vilket direkt spe-
glar rökvanorna.

Kjell Larsson berättar att enbart
KOL har beräknats kosta samhället när-
mare 9 miljarder kronor om året, vilket
är mer än vad tobaksskatten ger. 

KOL är  nog den enda av folksjukdo-
marna som ökar i relativ dödlighet, upp-
skattar han.

Diagnosen missas ofta
Kjell Larsson understryker att diag-

nosen KOL ofta missas. Det har flera
orsaker, till exempel:

• Sjukdomen har ett smygande för-
lopp. Många säger »jag blir ju äldre el-
ler konditionen är inte den bästa, jag
borde röra mig lite mer».

• Patienten söker ofta för luftvägsin-
fektion på vårdcentralen och får sin
antibiotikakur. Ingen frågar efter lung-
funktionen, ingen vet hur den är utan
patienten går hem med sin antibiotika
och sedan kommer hon eller han igen
vid nästa infektionsperod och får anti-
biotika igen, ingen tar någonsin tag i
den bakomliggande orsaken därför att
man inte tänker på den.

• Det kan vara svårigheter att skilja
KOL från astma.

Enda sättet att säkert fastställa diag-
nosen KOL är med hjälp av lungfunk-
tionstest. Men användningen av spiro-
metri är alldeles för liten ute på vård-
centralerna, anser Kjell Larsson. 

– Man måste skaffa sig spirometrar i
primärvården. Och börja ta in patienter
som kommer med sina luftvägsinfektio-
ner och göra spiometri på dem. Det här
är en utbildningsfråga bland läkarna i

första hand på vårdcentralerna.
I det så kallade KOL-projektet har

var femte rökare i åldern 40-60 år en
oupptäckt kroniskt obstruktiv lungsjuk-
dom. Det trots att alla medverkande har
haft kontakt med läkare det senaste året
och varit sjukskrivna av olika anled-
ningar.

Drygt 3 000 dagligrökare i flera stä-
der från Umeå i norr till Malmö i söder
har erbjudits att göra en spirometri. De
som fångas upp med en tidig KOL får
sedan en möjlighet att lottas till en in-
tensiv rökstoppsbehandling. Ansvarig
för projektet är Lennart Nathell, överlä-
kare och forskare vid sektionen för per-
sonskadeprevenstion vid Karolinska in-
stitutet, som kommenterar:

Spirometri lika viktig
som mätning av blodtryck
– Det gäller att hitta patienterna ti-

digt i processen. Därför bör alla rökare
över 35 år göra en spirometri vid sina
vanliga läkarundesökningar. Med tanke
på att KOL är  världens femte vanligas-
te dödsorsak och att den ökar drastiskt,
borde en undersökning med spirometri
vara lika naturligt som att ta ett EKG el-
ler blodtryck vid hälsokontroller.

Han berättar att det nu arbetas på att
få in spirometrar på vårdcentralerna och
att lära personalen att använda dem och
inte minst att tolka resultaten. 

Tas knappt upp i utbildningen
– Det tas knappt upp i läkarutbld-

ningen idag hur man tolkar spirometri-
resultat. Där har vi lungläkare ett stort
ansvar dels att få ut metodiken och dels
att lära dem att tolka resultaten.

– Samma sak gäller företagshälso-
vården. Vi har från vår enhet startat pro-
jekt så att det rutinmässigt görs spiro-
metrier vid Värö bruk, Skutskär, Sand-
viken och Volvo lastvagnar. Där görs
spirometrier på alla rökare över 40 år. Vi
ska också försöka anpassa vårt rök-
stoppsprogram och föra ut det till pri-
märvård och företagshälsovård.

– Rökstopp är ju den behandling som
i första hand blir aktuell vid en tidigt upp-
täckt KOL. Det handlar inte om någon
lång och dyr tablettbehandling och inte
heller om några negativa biverkningar,
säger Lennart Nathell vars studie beräk-
nas bli färdig under våren 2001.

Han och Kjell Larsson är helt öve-
rens om att Betydligt mer resurser mås-
te satsas från samhällets sida för att få
människor att sluta röka.••


