
❙ ❙ För tjugo år sedan var jag, då allmän-
läkare, på ett möte om primärvårdens
framtid. Honnörsorden från podiet
värmde auditoriet till ångande entusi-
asm. I Läkartidningens ledare 43/2002
redogörs för resultatet av Läkarförbun-
dets arbetsgrupp för att definiera primär-
vårdens uppdrag, »Primus« kallad. 

Primus hävdar resolut att »primärvår-
den skall utgöra den basala nivån« och
att »befolkningen skall ha tillgång till
allmänläkare«. Man sticker ut hakan och
fastslår att verksamheten ska bygga på
»kunskap, kompetens, kvalitet, vård 
efter behov, tillgänglighet, kontinuitet,
helhetssyn«. Man backar inte ens för att
hävda att det är »sannolikt stor skillnad
på primärvård i norrländsk glesbygd och
primärvård i storstad«!

Kanske har man där stannat upp och
känt att man varit ute på hal is? För
säkerhets skull förankrar man därför
dessa kraftord med att poängtera att man
egentligen bara i stora stycken gjort »ti-
digare policydokument« från Svenska
Läkarförbundet till sina egna. Primus
går vidare och basunerar ut att vårdcen-
tralen ska vara en »attraktiv arbetsplats«
så att man kan »rekrytera allmänläkare«
och »behålla dem man redan har«. 

Förslag till åtgärder?
Spänningen stiger – nu måste det komma
förslag till åtgärder! Vad ska Läkarför-
bundet kämpa för? Vad ska man konkret
göra för att göra allmänläkeri attraktivt?
Svaret är av allt att döma ingenting. Man
tycks inte se det som sin uppgift! Kon-
kreta åtgärder har i stället »huvudmän-
nen ett stort ansvar för«. De ska – för att
i korthet sammanfatta retoriken av till in-
tet förpliktigande allmänna fraser – till-
se att allt som är dåligt blir bra.

Vad säger AT-läkarna?
Jag intervjuar varje år ett tjugotal AT-lä-
kare när de slutat sin AT i Falun–Bor-
länge. Varför vill inte de bli allmänläka-
re? »Alla dessa sjukskrivningar«, »För
mycket patientkrav på remisser«, »All

tung multisymtomatologi«, »Svårt att
utvecklas«, »För ensamt«, »Tungt med
ständig mottagning«, m m. 

Alla känner vi till att allmänläkeri har
problem. Många av våra kolleger i pri-
märvården trivs och är engagerade. Men
för många börjar bli uppgivna. 

Duger inte med gammal skåpmat
Ser då inte Läkarförbundet det som sin
skyldighet att redovisa en inventering av
primärvårdens faktiska problem – och
föreslå ett konkret åtgärdsprogram?

Uppfattar man inte det som närmast
kränkande för medlemmarna att i stället
repetera tjugo år gamla honnörsord? De
har digererats till förrätt, varmrätt och
dessert. Borde inte sällskapet bryta taf-
feln? 

Är det dessutom Läkarförbundets
uppfattning att konkreta åtgärder ska
överlåtas på »huvudmannens ansvar«?
Uppfattar sig Läkarförbundets central-
styrelse så marginaliserad och maktlös?
Uppfattar vi, medlemmarna, oss på det
viset? 

Jag är inte allmänläkare längre. Har
jag helt fel när jag tror mig försvara
dem? Om en arbetsgrupp på ledarplats i
Läkartidningen kan presentera ett dylikt
resultat, så måste man ju också fråga sig
vilken kultur bland allmänläkarna som
gör detta möjligt? ••
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Ska primärvården leva på honnörsord?

Varför ser inte Läkarförbundet det som sin uppgift att inventera pri-
märvårdens verkliga problem och föreslå ett konkret åtgärdsprogram
i stället för att repetera gamla honnörsord? Det frågar sig Urban
Waldenström efter att ha läst ledaren i Läkartidningen 43/2002. 
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docent, överläkare, studierektor, Falu
lasarett
urban.waldenstrom@ltdalarna.se

❙ ❙ I den av riksdagen och regeringen an-
tagna nationella handlingsplanen för
hälso- och sjukvården aviseras en sats-
ning på primärvården, vården och om-
sorgen om äldre liksom psykiatrin. Man
betonar att satsningen skall leda till en
ökad tillgänglighet och mångfald i vår-
den. Ett av målen är att läkarresurserna i
primärvården skall förstärkas så att
förutsättningar finns för var och en i be-
folkningen att etablera en långvarig rela-
tion med en egen vald läkare. 

Bevakar de lokala handlingsplanerna
För att nå målen i handlingsplanen teck-
nade regeringen också ett utvecklings-
avtal med de båda kommunförbunden. I
avtalet slås fast att varje landsting skall
ta fram en egen handlingsplan, där man
beskriver hur man utifrån lokala förut-
sättningar skall förverkliga målen och
hur de anslagna pengarna, totalt 9 mil-
jarder under perioden 2001–2004, skall
användas. Socialstyrelsen har givits i
uppdrag att utvärdera landstingens åt-
gärder. En första rapport presenterades
nyligen.

Granska nationella handlingsplanen
Mot bakgrund av detta beslöt Läkarför-
bundet i februari 2002 att göra en egen
granskning av, och följa upp, i vilken
mån intentionerna i den nationella hand-

lingsplanen har fått genomslag i de loka-
la handlingsplanerna. Den första rappor-
ten kommer under december 2002. I det-
ta arbete försöker förbundet även att föl-
ja hur de anslagna medlen faktiskt an-
vänds. Som en del i uppföljningsarbetet
tillsattes även en särskild arbetsgrupp,
Primus, med uppgift att försöka göra en
precisering och avgränsning, i första
hand ur patient- och läkarperspektiv, av
primärvårdens uppgifter. Primus redovi-
sade sitt uppdrag till förbundets central-
styrelse i september i år.

Detta kämpar vi för
Urban Waldenström frågar vad Läkar-
förbundet kämpar för och vad man gör
för att göra allmänläkeri attraktivt. De
viktigaste åtgärderna är att vi får en ade-
kvat bemanning, en bra arbetsmiljö och
resurser i övrigt som är tydligt kopplade
till uppdraget. Detta betonas också i den
nationella handlingsplanen. Därför ar-
betar förbundet för att intentionerna i
den nationella handlingsplanen, med
bl a krav på 6 000 allmänläkare i Sveri-
ge, skall förverkligas.
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