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serad och erfarenhetsmässigt förvärvad
kunskap som skall tas på största och dju-
paste allvar. 

Allmänläkare och distriktssköterskor
Det finns idag två grupper vårdgivare

som har just denna bredd som sin
särskilda »specialitet« – allmänläkare
och distriktssköterskor. Ibland kallas
dessa också »specialister« – en beteck-
ning som egentligen är motsägelsefull. 

Men termen vill peka på att man
särskilt utbildat och inriktat sig mot
bredden och helheten, och att integre-
ringen och det biopsykosociala perspek-
tivet utgör en grundbult i mötet med den
vårdsökande. Dessa båda grupper skall
utgöra den bas som den första linjens
vård vilar på. Och det är på denna grund
som uppdraget skall vila. 

Självklart behöver vi kunna rådgöra
med eller remittera till en specialist, som
kan vara fast anställd eller på deltid ar-
beta på vårdcentralen – t ex kurator, psy-
kolog, diabetessköterska, sjukgymnast,
specialistläkarkonsult. Specialisten kan
också finnas på ett sjukhus, vara neuro-
log, psykiater, kirurg etc. Men det är vik-
tigt att den rätta ordningen upprätthålls.
Principen som bör gälla är att börja i hel-
heten och vid behov gå till delen.

Bristen på allmänläkare 
Förslaget tar helt riktigt upp dagens brist
på allmänläkare. Man har, i hela vårt
land och inte minst i Göteborg, under
många år underlåtit att skapa förutsätt-
ningar för en tillväxt av allmänläkarkå-
ren. De s k primärvårdssatsningar som
gjorts har varit bräckliga och magra. 

Primärvården befinner sig i ett be-
svärligt vakansläge, och nyrekrytering-
en verkar svag. Därför är det nödvändigt
att andra läkare/specialister – »primär-
vårdsnära specialister«, enligt utrednin-
gens förslag – under en tid får arbeta som
allmänläkare. 

Kompletterande allmänläkarkompetens 
Men, och det är viktigt, dessa primär-

vårdsnära specialister som vill vara »fas-
ta läkarkontakter« skall inrikta sig mot
att få en kompletterande allmänläkar-
kompetens. De skall inte för alltid stan-
na i sin ursprungliga specialitet utan ge-
nom personligt skapade program få trä-
ning mot den bredd som allmänläkar-
kompetensen innebär. Och det skall ske
med respekt för den svårighet som en
sådan omorientering medför.

Det innebär t ex att den gynekolog
som vill vara i första linjen och bli en
»fast läkarkontakt« skall utveckla sin
förmåga att självständigt ta hand om t ex
enklare ögonproblem. På samma sätt
skall ortopeden på sikt kunna ta hand om
den åldrade patienten som har både dia-

betes och högt blodtryck. Det går inte att
som »primärvårdsnära« organspecialist
direkt remittera till annan specialist om
problemet faller utanför den egna speci-
alitetens gränser. Då går själva essensen
i strävan mot det nödvändiga generalist-
kunnandet förlorad.

I en period med stor brist på allmän-
läkare bör det självklart finnas goda
möjligheter till individuella anpassning-
ar för andra specialister. Behovet av
kompletteringar hos dessa varierar högst
avsevärt. Här är det initialt riktningen
som är det viktigaste – att man som spe-
cialist eftersträvar ökad bredd med in-
riktning mot allmänläkarkonceptet.

Ett erkännande av generalisten
Det finns andra viktiga frågor som också
berörs i politikernas förslag. Hur skall
uppdraget vara? Skall enheten, förutom
de traditionella sjukvårdsinsatserna,
även ansvara för t ex mödravårdcentral,
barnavårdscentral, rehabilitering, pre-
ventivt arbete, hembesök, diverse intygs-
skrivande? Hur mycket jourtjänstgöring
skall ingå?

Vidare diskuteras i planen om enhe-
ten (vårdcentralen) skall ha ett områ-
desansvar eller om varje läkare skall ha
en enskild lista med ett definierat antal
patienter att ansvara för. Ersättnings-
frågor och en diskussion om offentlig
och privat vård tas också upp i förslaget.

Dessa frågor har också betydelse för
arbetets kvalitet. Men vi anser att de är
underordnade huvudfrågan – att åter-
upprätta och erkänna generalisten som
primärvårdens (första vårdlinjens) cen-
trala person.

Förändra med omsorg och ansvar
Sjukvården är en arena där mänskliga
värden är utsatta och lättpunkterade. När
ändringar skall göras krävs omsorg och
allvar, och ingen möda får sparas i för-
söken att skapa en respektfull och värdig
vård. Välgrundade lösningar med lång-
siktighet måste få företräde framför
snabba och dåligt förankrade utvägar.
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❙ ❙  Nämnden har vidare visat på den svå-
ra situation som sjukvårdhuvudmannen
nu befinner sig i när det gäller att leva
upp till de överenskommelser som träf-
fats våren 2000 i anslutning till de s k
försvarsmiljarderna. Överenskommel-
serna, mellan å ena sidan staten och å
andra sidan Landstingsförbundet och
Svenska kommunförbundet, slår fast att
landstingen skall svara för en avsevärd
förstärkning av läkartätheten i primär-
vården.

Se över dispensreglerna
För att Göteborg, och andra sjukvårdhu-
vudmän med ambitioner att kunna er-
bjuda medborgarna rätt till en egen
namngiven läkare, skall kunna finna vä-
gar för detta föreslår vi att man snarast
ser över de dispensregler som infördes
under husläkartiden (SFS 1993: 594,
1993-06-03 och Riktlinjer för dispens-
givning för husläkare PM 1993-08-23).

Fast anställning och tidsbunden dispens
Om liknade dispensregler införs nu skul-
le de organ- och åldersspecialister som
är intresserade av att börja arbeta i pri-
märvården kunna – precis som fallet var
för sex år sedan – erbjudas fast anställ-
ning och en tidsbunden dispens för att i
samråd med studierektor utforma och
genomföra de kompletteringar som be-
hövs för att han eller hon ska kunna bli
specialist i allmänmedicin. 

Vi vill också påminna om att i sam-
band med husläkarreformen fick man
600 nya läkare till primärvården på ett
år. •

Se över 
dispens-
reglerna!
Hälso- och sjukvårdsnämnden i
Göteborg har genom sitt förslag
till framtidens närsjukvård för-
ordat ett lagbrott (brott mot
Hälso- och sjukvårdslagen § 5)
genom förslaget att andra speci-
alister än specialister i allmän-
medicin ska kunna bli den enskil-
des fasta namngivna läkare.
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