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❙ ❙ De senaste årens utveckling av svensk
allmänmedicin har givit svenska allmän-
läkare helt nya behov av samordnade
förhandlingar. Idag finns så många pri-
vata företagare, delägare i löntagarkol-
lektiv och dylikt bland landets allmänlä-
kare att det inte räcker med traditionella
löntagarförhandlingar om man vill av-
talsreglera något för svensk familjeme-
dicin. Arbetsinnehåll, behov av avgräns-
ning av uppdraget till en rimlig arbets-
miljö, likartade behov av professionell
utveckling med mera binder samman
allmänläkare som verkar under skilda
organisationsformer. 

Dagens situation, morgondagens frågor 
På nationell nivå kan man urskilja flera
olika föreningar som arbetar skilda från
varandra med olika uppdrag, med delvis
överlappande verksamhet. Försök har
gjorts att skapa permanenta grupper för
samordning, men de har haft svårt att hit-
ta effektiva samarbetsformer. 
• DLF (Svenska distriktsläkarförening-

en) är huvudsakligen en löntagarföre-
ning och kommer att få svårt att fort-
leva som löntagarfackförening. DLF
har dessutom inget eget förhandlings-
mandat utan förhandlar genom Lä-
karförbundet. Detsamma gäller för
Sylf som organiserar yngre kolleger
under utbildning.

• SPLF (Svenska privatläkarförening-

en) organiserar många privatprakti-
serande allmänläkare men ska samti-
digt tillgodose övriga privata specia-
listers intressen . 

• SFAM (Svensk förening för allmän-
medicin) har drivit sitt fortbild-
ningsprogram till en nivå där institu-
tionella plattformar måste skapas,
men har inget formellt förhandlings-
mandat.

Nuvarande föreningsstruktur splittrar
företagare och anställda, yngre och äldre
allmänläkare i olika föreningsbildning-
ar. Allmänmedicinen blir lätt ett minori-
tetsproblem. Detta sker nu när svenska
allmänläkare ska välja väg i flera viktiga
frågor.

Effekten av Nationella handlingsplanen
Nationella handlingsplanen för svensk
hälso- och sjukvård innebär stora för-
ändringar för svensk primärvård under
nästkommande decennium. Den primä-
ra vårdnivåns familjemedicinare förvän-
tas vara beredda att fullgöra uppdraget
som basen i svensk hälso- och sjukvård.
De ska bland annat etablera en långsik-
tig och förtroendefull relation med be-
folkningen och erbjuda en trygg och fast
läkarkontakt till de svenskar som så öns-
kar. 

Utvecklingen ska främjas av att olika
alternativa driftsformer som till exempel
privata, ideella och kooperativa vårdgi-
vare verkar sida vid sida med offentligt
driven primärvård. Ett avsevärt resurs-
tillskott, både av allmänmedicinsk kom-
petens och pengar till svensk primärvård
behövs för att kunna realisera handlings-
planen. 

Ett svenskt familjeläkarsystem med
tydligt definierat och avgränsat kon-
trakt/uppdrag och med möjligheter till
lokal och regional anpassning ska for-
mas.

Familjeläkarnas fortbildning kom-

mer att kräva finansiering och kvalitets-
säkring som ska förhandlas med hälso-
och sjukvårdens finansiärer. Stödsystem
för kompetensutveckling (CPD) behö-
ver byggas upp där SFAMs erfarenheter
och kunskaper tas tillvara.

Två nya institut – Fammi (Familje-
medicinska institutet) och IPULS (Insti-
tutet för läkares professionella utveck-
ling) – har bildats som delvis vänder sig
till allmänläkare med än så länge lätt
oklara syften och agendor, men med an-
språk på att ta tillvara allmänläkarnas in-
tressen i olika frågor.

Framtida avtal är följaktligen inte
enbart en fråga om ekonomiska villkor
utan också i stor utsträckning om arbets-
miljö och kompetensutveckling. 

Vilka förändringar behövs?
Under det senaste året har många svens-
ka allmänläkare analyserat situationen
och diskuterat vilka förändringar som
behövs för att situationen ska kunna för-
ändras. Slutsatserna av detta arbete är i
starkt förenklad form följande:

Vi kan välja mellan att vidareutveck-
la våra befintliga nationella strukturer
eller skapa helt nya. Det klokaste nu är
att försöka använda nuvarande före-
ningsstruktur och anpassa den till de nya
krav som ställs för att inte tappa tid och
handlingskraft.

Våra föreningsbildningar måste då
vara beredda på att ta på sig ett allmän-
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DLFs fullmäktige bör besluta om inrättande av Familjeläkardelegation

Det senaste decenniets utveckling mot ett nationellt familjeläkar-
system ställer nya krav på de föreningar som organiserar svenska
allmänläkare. Ett av de viktiga problem som måste lösas är hur famil-
jeläkarnas föreningsbildningar i framtiden ska kunna samarbeta
kring de avtal som krävs för att ge jämförbara arbetsvillkor i olika
driftsformer.
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Den styrelse som DLFs full-
mäktige väljer den 19 april
förutsätts ställa sig bakom
idén om en gemensam
familjeläkarplattform och
vara villig att arbeta aktivt
för genomförandet. 



medicinskt ledarskap för vårt yrkes ut-
veckling. Med ett tydligt mandat från oss
allmänläkare och en tydlig arbetsfördel-
ning mellan de olika föreningarna kan en
gemensam vision skapas för ett välfun-
gerande familjeläkarsystem i vårt land.
Familjeläkaruppdraget kan då definieras
och förutsättningar för ramavtal tas
fram.

En gemensam familjeläkarplattform
För att det ska vara praktiskt möjligt att
genomföra visionen om ett välfungeran-
de svenskt familjeläkarsystem behövs
en för alla allmänläkare gemensam dele-
gation med tjänstemannastöd. Denna
delegation skapas lämpligen med Läkar-
förbundets mandat och resurser – en ut-
veckling som är helt i överensstämmelse
med förbundets deklarationer i »Fram-
tidens läkare« och »Läkares ledarskap«. 

Delegationen behöver en ledning
med bred förankring och stort nätverk
och som har en bestämt deklarerad vilja
att aktivt och under överskådlig framtid
steg för steg driva utvecklingen av en
familjeläkarplattform.

Familjeläkardelegation
Familjeläkardelegationen behöver med-
verkan av aktiva allmänläkarorganisa-
tioner, där DLF och SFAM sammanta-
get organiserar majoriteten av svenska

allmänläkare och därför utgör nyckel-
föreningar. Dessa föreningar och deras
styrelser måste därför tydligt ställa sig
bakom tanken på en familjeläkardelega-
tion. Bred aktivitet i föreningarna ska
ske så att alla medlemmar känner att de
kan påverka processen. Föreningarna
samlar företrädare för alla allmänläkar-
grupper och skapar sedan familjeläkar-
delegationen i och tillsammans med Lä-
karförbundet. 

Frågor på dagordningen
De frågor som ligger närmast är
• DLFs och SFAMs fullmäktige ger re-

spektive styrelse i uppdrag att formu-
lera den gemensamma plattformen
till lämpligt datum under innevaran-
de år.

• DLFs och SFAMs fullmäktige beslu-
tar att ge respektive styrelse i uppdrag
att presentera en 10-årig handlings-
plan grundad på den gemensamma
plattformen till respektive fullmäkti-
ge 2003.

• DLFs och SFAMs fullmäktige ger
respektive styrelse i uppdrag att om-
sätta den 10-åriga handlingsplanen i
konkreta, årliga verkställighetspla-
ner. Uppföljning och utvärdering av
dessa ska från och med 2004 använ-
das för eventuell omorientering av
handlingsplanen.

• DLFs och SFAMs styrelser ska i sam-
band med arbetet kring handlingspla-
nen utreda hur svenska allmänläkare
ska kunna förhandla gemensamt som
avtalsslutande part.

• På grundval av familjeläkarplattfor-
men och handlingsplanen utformas
ett policydokument för ett svenskt fa-
miljeläkarsystem med kontrakt och
avtal, som revideras årligen enligt de
överenskommelser som träffats i
handlingsplanen.

• Ett förhandlingsbart program för
kompetensutveckling, som medger
finansiering och kvalitetsuppfölj-
ning, utformas i enlighet med famil-
jeläkarplattformen och handlingspla-
nen. 

• DLF och SFAM ansvarar tillsam-
mans för att erforderliga kontakter tas
med uppdragsgivare såsom patient-
företrädare, riksdagen, regeringen,
Landstingsförbundet, Kommunför-
bundet med flera.

De första stegen
Tre lokalföreningar har lämnat in motio-
ner till DLFs fullmäktige den 19 april
kring frågor om gemensam plattform
och föreningsbildning. Dessa liksom nu-
varande DLF-styrelses svar finns till-
gängliga på DLFs hemsida.

Den styrelse som DLFs fullmäktige
väljer den 19 april förutsätts ställa sig
bakom idén om en gemensam familje-
läkarplattform och vara villig att arbeta
aktivt för genomförandet. Vid fullmäkti-
ge kommer att presenteras förslag till
nya styrelsemedlemar som står bakom
tanken på en gemensam allmänläkar-
plattform och som är villiga att arbeta
mycket aktivt för denna.

Tanken är att DLFs nya styrelse ska
fungera som »övergångsministär« fram
till 2004 och då ha slutfört sitt uppdrag.
På så sätt möjliggörs en föryngring med
bibehållen handlingskraft i DLF. •
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