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❙ ❙ Utifrån ett yrkande i DLFs fullmäkti-
ge har Protosgruppen – en samverkan
mellan Distriktsläkarföreningen (DLF),
Svensk förening för allmänmedicin
(SFAM), Svenska Privatläkarförening-
en (SPLF) och Sveriges yngre läkares
förening (Sylf) – lagt fram ett underlag
för handlingsprogram. Det ska nu re-
missbehandlas. 

Nationella handlingsplanen
Primärvårdens organisation har i årtion-
den utretts och olika modeller kommit
och gått. Först genom socialminister
Lars Engqvists nationella handlingsplan
för primärvård (NHP) kan nu landsting-
en ge allmänmedicinen en realistisk
möjlighet. 

Vad är viktigast idag för dem som vill
främja allmänmedicinen och som finner
Socialstyrelsens kunskapssammanställ-
ning [1] trovärdig, dvs att en utbyggd
allmänmedicin ger hela sjukvårdssyste-
met möjlighet att ta till vara sin kompe-
tens på ett kostnadseffektivt sätt och för-
bättra folkhälsan? 

Behövs i detta läge en ny organisa-
tionsförändring? Eller gäller det att se
till att »kanonpengarna« verkligen an-
vänds till NHP? Behövs ett lagstiftat na-
tionellt familjeläkarkoncept, som bryter
landstingskommunernas uppdrag att på
bästa sätt organisera sjukvården? Om ett
nytt system ska införas, vilka bör ut-
gångspunkterna vara? 

I denna artikel prövas Protosgrup-
pens förslag utifrån Hälso- och sjuk-
vårdslagen (HSL), riksdagens beslut om
prioriteringar samt den viljeyttring som
nuvarande högste politiskt ansvarige gi-
vit i en pedagogisk bok [2]. Engqvist ut-

vecklar där sin syn på sjukvården som en
allemansrätt. 

Kompromissprodukt
Protosdokumentet är en kompromiss-
produkt där de olika föreningarnas sär-
intressen tydligt lyser igenom. Jag har
förståelse för att rekryteringssvårighe-
terna och arbetsmiljöproblemen har
gjort allmänläkarnas intresseorganisa-
tioner smått desperata. Ändå kan inte
detta ligga till grund för hur samhällets
bassjukvård ska utformas. Inte heller de
motiv som explicit anförs av Protos-
gruppen; misstron mot landstingen i rol-
len som finansiär och producent, och att
det »därför krävs ett nationellt familje-
läkarsystem, som bland annat bygger på
lagstiftning, listning, klara regler för er-
sättning och fri etablering«. 

Alla dessa punkter har för- och nack-
delar och är värda en seriös diskussion.
Listning har t ex införts i delar av Sveri-
ge men någon utvärdering av konse-
kvenserna har inte gjorts. Det är väl-
belagt att fri etablering inte sällan står i
konflikt med sjukvårdens rättviseaspekt,
såsom den t ex är formulerad i HSL. 

Vad är befolkningens behov?
Protosgruppen kan därför inte rada upp
dessa punkter som varande sanningar
som motiverar att staten genom lag-
stiftning sätter landstingen under för-
myndarskap. Målen för den svenska
bassjukvården kan inte formuleras uti-
från professionens egna intressen. Ut-
gångspunkten måste vara: hur ska
svensk primärvård utvecklas på 2000-
talet utifrån befolkningens behov? Pro-
tosdokumentet försöker inte svara på
den frågan. 

Dokumentförfattarna låtsas inte om
att centrala förslag för att göra arbets-
situationen behaglig för läkargruppen
står i direkt konflikt med demokratiskt
beslutade medborgerliga rättigheter och

medicinska prioriteringar på genom-
tänkt etisk grund. 

Familjeläkaren disponerar själv sin
lista med högst 1 500 individer och kan
själv justera listans tak nedåt. Inte bara i
en övergångstid, tills det förhopp-
ningsvis blir fler allmänläkare, kan allt-
så många komma att ställas utanför
systemet. Detta är inte förenligt med
HSL eller Prioriteringsutredningens be-
hovsprincip.

De patienter som allmänläkaren vill
ha på sin lista ska således få god till-
gänglighet – även för enklare åkommor
– medan grundläggande behov hos
andra, t ex de med svåra kroniska sjuk-
domar, lämnas därhän. Enligt Protos ska
familjeläkare endast ge sådan akutvård
till icke listade där risk finns med sena-
reläggning av akutbesöket. 

Protos har inte en ömmande synpunkt
för de många som inte får plats vid fa-
miljeläkarens bord. Inte en åsikt om rätt-
visefrågor eller till vem patienterna ska
söka sig när listningsplatserna är upp-
tagna! 

Läkarfixerad modell
Än mindre finns en saklig diskussion om
andra sätt att hushålla, eller om hur
sjukvården reserveras till sådant där all-
mänmedicinsk kompetens verkligen be-
hövs. I Sverige samverkar oftast vård-
centralen som en helhet. Andra perso-
nalgrupper handlägger enklare sjukdo-
mar, t ex med rådgivning eller sköterske-
ledda infektionsmottagningar, och kro-
niska tillstånd enligt överenskommelser,
t ex sköterskor för prevention eller de-
mens. 

Det görs således inte ens ett försök att
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Man kräver att »medicinsk
service ska vara fri nyttig-
het. Kostnader för läkeme-
del ska inte ligga på läkar -
eller mottagningsnivå«. Det
är en enastående synpunkt. 



ställa Protos extremt läkarfixerade mo-
dell mot Sveriges signum, den breda
kompetensen hos många personalkate-
gorier i samverkan på sammanhållna
vårdcentraler. Frågan ställs inte av Pro-
tos vad läkararbetskraften ska användas
till: god läkartillgänglighet för enklare
åkommor hos listade eller till de svårare
sjuka? 

Problemet förstärks av den föreslag-
na prestationsersättningen. Läkarlönen
ska till så mycket som hälften baseras på
besöksavgifter. Inte heller görs något
försök att väga listningsprincipen hos
solitära läkare mot andra sätt att begrän-
sa »åtagandet« för att förbättra läkarens
arbetsmiljö. Kan t ex de idag samman-
hållna vårdcentralerna ytterligare för-
bättra prioriteringarna genom att till-
föras ny kompetens, t ex psykiatri-
sköterskor med kognitiv inriktning?
Detta så att läkarens arbetstid bäst tas till
vara. 

Läkaren blir egenföretagare
Logiskt, enligt Protos, ska därför läkaren
brytas loss från vårdcentralen, bli sin
egen företagare tillsammans med an-
ställd distriktssköterska. Det skapas en ö
eller flera öar i själva vårdcentralen!
Protos ger ingen upplysning om hur det
ska gå med resten av primärvården. Det
förs absolut ingen diskussion om vad
man förlorar med en splittrad organisa-
tion. Försvåras rehabiliteringen vid
sjukskrivning när sjukgymnaster och ar-
betsterapeuter inte är en del i en gemen-
sam organisation? Utbildning av annan
personal än läkare ska enligt Protos bara
ske mot betalning, som ett tilläggsupp-
drag. Inte som en integrerad del i en ge-
mensam strävan, där olika personalkate-
gorier förstärker rökslutarbudskap,
egenvårdsrådgivning eller formar goda
attityder mot svaga gruppe

Är det bra att läkarna avskiljer sig
från kuratorer och psykologer, som finns
på så många vårdcentraler? Helhetssyn
är ju inte bara att allmänläkaren ska be-

gripa allt utan ha en förmåga att integre-
ra andras synpunkter till en helhet till pa-
tientens gagn. För Protos tycks denna
typ av teamarbete inte ha något värde. 

Det unika i svensk primärvård är Pro-
tos, utan ens en analys, beredd att över-
ge. Så att den europeiska på pekuniära
incitament grundade praktiken, där läka-
ren är kung, kan införas. Detta futurum
står i direkt strid med NHP, som förordar
teamarbete, och med riksdagsbeslutet
om att Fammi ska prioritera folkhälso-
frågor, något som kräver bred samver-
kan personalgrupper emellan. 

Läkemedelskostnaderna  
Att Protos undanber sig ett samhällsan-
svar exemplifieras av inställningen till
de gemensamma resurserna. Man kräver
att »medicinsk service ska vara fri nyt-
tighet. Kostnader för läkemedel ska inte
ligga på läkar - eller mottagningsnivå«. 

Det är en enastående synpunkt.
SFAM, som gjort så mycket gott för en
rationell läkemedelsanvändning, kan
tänkas sälja sin själ för att få en överens-
kommelse med SPLF. Allmänläkarna
står för den absolut största receptför-
skrivningen, och läkemedelsnotan är
ofta lika stor som hela primärvårdsbud-
geten. Kostnadsstegringarna kommer,
om inte en förändring sker, att äta upp
svensk allmän sjukvård inifrån, vilken
måste avvecklas på grund av en orimlig
polyfarmaci och läkemedelsförskriv-
ning. Folkhälsan hotas av övervård och
medikalisering. 

I detta läge vill allmänläkarna ge sig
själva en upphöjd roll som storförskriva-
re utan eget kostnadsansvar. Detta istäl-
let för att vara ledande i en alternativ ut-
veckling. Protos diskuterar inte det väl-
kända faktum att kostnaden för fria nyt-
tigheter (röntgen, laboratorieprov etc)
inklusive receptförskrivning drivs upp
av privata system. Konflikten – att Pro-
tos föreslår både fri etablering och en
ökad prestationsersättning – förtigs, just
det som förklarar ökad sjukvårdskon-

sumtion och samhällskostnad i dylika
ersättningssystem [1, 3].

Gamla dåliga mantra används av Pro-
tos för att motivera 1 läkare/1 500 invå-
nare. 90 procent av familjeläkarbesöken
handläggs utan vidare remiss, sägs det.
Men det är inte remitteringsprocenten –
som beror på besökens karaktär – som är
det intressanta! Utan om allmänläkarna
verkligen tar hand om de hälsoproblem
som av medicinska skäl bör skötas på
den billigare primärvårdnivån. 

Andra grupper i primärvården
Protos tar ingen hänsyn till andra grup-
per i primärvården, personal som själva
tar hand om väsentliga patientströmmar
och därigenom bidrar till en riktig medi-
cinsk prioritering och hushållning med
läkarresursen. Protosmodellen anpassar
sig i hög grad till en läkarefterfrågan i
stället för att utgå från vårdbehovet vid
dimensioneringen av bassjukvården. 

En vårdstruktur enligt Protos är oför-
enlig med jämlikhet såsom den försvaras
i vårdens allemansrätt [2]. Det är ingen
tillfällighet att privatläkaretableringarna
redan idag flockas på Östermalm i
Stockholm. I perspektiv av de vidgade
klass- och sociala klyftorna i Sverige de
senaste tio åren är Protosförslaget redan
historiskt överspelat. 

Norges fastlegereform förför
Norges nya fastlegereform, som dragit
till sig läkare, förför. Istället för att hals
över huvud kopiera ett annat lands
system borde analys och utvärdering
ske. Vad skiljer svensk primärvård med
sammanhållna vårdcentraler från norska
praktiker? Vilka arbetsmiljöproblem
ligger om hörnet i den norska modellen
med t ex ensamarbete och social orörlig-
het? Hur påverkas allmänmedicinen, lä-
kares mentalitet och beredskap att sköta
mer kvalificerad sjukvård när presta-
tionsersättningen styr? Etc. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Fler inlägg är välkomna!
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