
❙ ❙ Debatten om Protos startades i Läkar-
tidningen 3/2003 av Bengt Järhult. Det
var bra att debatten kom igång och vi
håller med om att tidsschemat för re-
missarbetet kan förefalla pressat. I öv-
rigt håller vi inte med Järhult om en sta-
velse. Att han dessutom förefaller vara
privatläkarfientlig gör inte saken bättre.

Behovet av privatisering
I LT 6/2003 skriver nio allmänläkare
med Sven Engström i spetsen att det inte
säkert krävs stora omvälvande reformer
och allmän privatisering för att förbättra
arbetsmiljön i dagens primärvård. Sva-
ret är nog att det inte är säkert, men
mycket sannolikt! 

I debattartikeln försöker Engström
och medarbetare dela upp primärvår-
dens framtid i två möjliga modeller:
vårdcentralsmodellen med samman-
hållen primärvård och områdesansvar
kontra det man uppfattar vara Protos-
modellen med läkaren organisatoriskt
separerad från övrig primärvård. Utifrån
detta perspektiv förespråkar gruppen
den förstnämnda modellen, i vilken lä-
karen ansvarar för den medicinska ut-
vecklingen i sitt geografiska område.

Varför försvara vårdcentralsmodellen?
Man kostar dock på sig att se Protos-
gruppens förslag som ett viktigt bidrag i
den framtida debatten, en debatt nöd-
vändig för en svensk primärvård med
stora rekryteringssvårigheter. Man kon-
staterar att primärvården måste bli en at-

traktiv arbetsplats med möjligheter att
utveckla verksamheter. Uppdraget mås-
te vara tydligt formulerat och ersätt-
ningssystemen stabila över tid och upp-
levas som rättvisa. Varför då försvara en
»vårdcentralsmodell« som nu ligger till
grund för en svensk primärvård som hål-
ler på att självdö?

Allmänläkarnas missnöje
Allmänläkarna är missnöjda med nuva-
rande arbetsmiljö. Mer än en fjärdedel
kan tänka sig att helt byta arbete. Samti-
digt är Sveriges yngre läkare tveksamma
till framtida landstingsanställning. De
enda som inte klagar på arbetsmiljön är
privatläkarna där <1 procent kan tänka
sig återgång i landstingstjänst enligt en
färsk enkät.

Hur blir vi fler?
Det stora problemet är dock gemensamt
för alla läkare inom primärvården, oav-
sett yrkesföreningstillhörighet – hur
skall vi bli fler ?

Allmänläkarbristen skapar en ound-
viklig merbelastning för dem som troget
kämpar på. Att sitta ensam på en vård-
central med ett upptagningsområde på
5 000–10 000 invånare blir en omänsk-
lig uppgift även om man lyckas fylla en
expedition med en hyrläkare av och till. 

Även om man jobbar på vårdcentral
utan vakanser är säkert bristen på all-
mänläkare påtaglig i distriktet, och det
stjälps över arbete till denna vårdcentral.
Områdesansvar där det är allmänläkar-
brist kan bara uppfattas som ett politiskt
dokument där man »lovar« primärvård
åt befolkningen utan reella resurser att
fylla sina löften. 

Områdesansvar som tillägg
I Protosgruppens förslag finns visst om-
rådesansvar, men det är ett tilläggs-
åtagande som förhandlas med beställa-
ren. I detta avtal kan man rimligen slå
fast i vilken utsträckning läkarkollekti-

vet sköter barnavårdscentral, mödra-
vårdscentral, sjukhem m m. Här kan
man också ta hänsyn till socialt särskilt
betungande områden. Samråd med för-
säkringskassa och socialtjänst regleras
förslagsvis precis som i lagen om läkar-
vårdsersättningen (taxan). 

Skymf mot privatläkarkåren
Att något av ovannämnda uppdrag skul-
le nedprioriteras då läkaren har en rela-
tiv prestationsersättning (förslag på ca
50 procent) vågar vi påstå är fel. 

Att som Engström och medarbetare
skriva att: »Protosgruppens förslag med
50 procents prestationsersättning kan in-
nebära att allmänläkarna beter sig som
prestationsersatta läkare« ser vi som en
skymf mot privatläkarkåren. Såvitt vi
vet kännetecknas de prestationsersatta
läkarna av att de jobbar hårt. Många
gånger kan de prestera fler besök till
samma kostnad och vårdtyngd utan av-
kall på kvalitet. Orsakerna är flera, men
moroten i form av prestationsersättning
skall ej föraktas. 

Det finns dock i nuvarande primär-
vårdsorganisation, med sitt inbyggda lä-
karunderskott, ett problem med att hinna
med arbetet. För somliga kan då extern
verksamhet eller möten bli en välkom-
men andningspaus från mottagningsar-
betet.

Äntligen händer något
Vi primärvårdsläkare har alltför länge
varit tvungna att parera för omorganisa-
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Privatläkarna om Protos:

Det är faktiskt allmänläkarnas framtid
som Läkarförbundet slåss för! 

Nu har äntligen våra fackliga företrädare i yrkesföreningar och in-
tresseförening satt sig ner för att skapa ett underlag för en framtida
primärvårdsmodell. Att modellen är »läkarcentrerad« kan lätt uppfat-
tas som kritik. Men det är faktiskt allmänläkarnas framtid som Läkar-
förbundet slåss för! påpekar Charlotte Barouma och Ulf Lindén som
representerat Privatläkarföreningen i Protosgruppen.
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Vi tror inte att det är av-
görande huruvida vården
drivs offentligt eller privat,
men ser ett stort framtida
rekryteringsvärde i att all-
mänläkaren/vårdcentralen
själv kan välja driftsform!
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tioner, budgetunderskott, bemannings-
underskott samt en ökad arbetsbelast-
ning då alltfler patientgrupper flyttats ut
till primärvården (utan medföljande re-
surser). 

Nu har det äntligen hänt att våra fack-
liga företrädare i yrkesföreningar och in-
tresseförening satt sig ner för att skapa
ett underlag för en framtida modell. Att
modellen är »läkarcentrerad« kan vid
genomläsning av artikeln från Engström
m fl lätt uppfattas som kritik. Men – det
är faktiskt allmänläkarnas framtid som
Läkarförbundet här slåss för! 

Vad anser Privatläkarföreningen?
Hur ställer sig då Svenska Privatläkar-
föreningen bakom Protosgruppens för-
slag:
– Vi tror att modellen är ett måste för att

inom rimlig tid rekrytera läkare till
svensk primärvård. 

– Vi tror inte att det är avgörande huru-
vida vården drivs offentligt eller pri-
vat, men ser ett stort framtida rekry-
teringsvärde i att allmänläkaren/vård-
centralen själv kan välja driftsform!

– Vi tror att modellen snarast underlät-
tar för läkaren att återta rollen som le-

dare för primärvårdsarbetet. Det är en
av fördelarna med »läkarcentrering«.
Samverkan med övriga vårdgivare i
teamet upphör inte, tvärtom finns det
förutsättningar för en utveckling.
Kom ihåg att samverkan är en medi-
cinsk överenskommelse, inte en ad-
ministrativ rutin! 

– Vi tror att en nationell modell dras-
tiskt minskar risken för allmänläkar-
kåren att drabbas av landstingens
godtycke. Därtill borde det minska
landstingens oförmåga att tilldela pri-
märvården de resurser som krävs, till
exempel »kanonpengarna«! Det är
också ett sätt att slippa upphandlings-
processer där seriösa kolleger med
god lokal förankring ofta slås ut av
stora privata vårdföretag.

Många kommer att välja bort landstinget
Kommer flertalet allmänläkare att välja
att bli egna företagare med Protosmo-
dellen? Det är inte helt säkert. Många
kommer dock med säkerhet att välja bort
landstingsanställningen. Här erbjuds
möjligheter till kooperativ, delägarskap
samt anställning i annat bolag – drifts-
former där man har större möjlighet att

påverka utformningen av vårdcentralen,
sin arbetsdag och sin miljö. 

Så kom igen! Om vi kan få ett positivt
gensvar för modellen har vi tagit ett vik-
tigt första steg mot en bättre primärvård. 

Som alltid måste nya modeller provas
och justeras, och där har varje svensk all-
mänläkare en viktig roll att fylla. Det är
först när var och en gör något åt sin egen
vardag som resultat kommer; Protos-
modellen är ett verktyg för detta genom-
förande.

Attraktivare vardag
Så kan vi göra allmänläkarens vardag
mycket mera attraktiv, så kan vi för-
hoppningsvis nå målet om 6 000 all-
mänläkare i Sverige – och först då kan
patienternas lagliga rätt till fast allmän-
läkarkontakt infrias. Om det dessutom är
6 000 nöjda allmänläkare torde tillgäng-
ligheten bli optimal och kvaliteten på
vården definitivt öka.

Se Protosgruppens förslag som ett
steg i denna riktning och var med och på-
verka din framtida vardag! •

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.

❙ ❙ En del betecknade det som historiskt
när ett gemensamt förslag till nationellt
familjeläkarsystem under namnet »Pro-
tos« presenterades av Svenska distrikts-
läkarföreningen (DLF), Svensk förening
för allmänmedicin (SFAM), Svenska
privatläkarföreningen (SPLF) och Sve-
riges yngre läkares förening (Sylf) i no-

vember 2002. Förslaget är ute på remiss
till april. 

Järhults kritik 
Bengt Järhult har levererat en rad kritis-
ka synpunkter i Läkartidningen [1]. Han
frågar sig »vad läkarkraften skall använ-
das till: god läkartillgänglighet för
enklare åkommor hos listade eller de
svårare sjuka?«. Det finns risk att pati-
enter »med svåra kroniska sjukdomar,
lämnas därhän«. 

Utifrån sitt genuina engagemang för
den allmänna patientnyttan går Järhult
mot strömmen och dömer ut Protosgrup-
pens förslag som »en kompromisspro-
dukt där de olika föreningarnas sär-

intressen tydligt lyser igenom«. I detta
har han rätt, men frågan är bara: Om inte
den samlade primärläkar- och privat-
praktikerkåren har någon lösning på
sjukvårdens problem, var står då en så-
dan att finna?

Radikalt nytänkande behövs
Vårt svar är att det behövs ett radikalt
nytänkande. Förnyelse måste för det
första befrias från den politiska dogma-
tism som idag kännetecknar sjukvårdde-
batten. För det andra måste den – och där
tror vi Järhult instämmer – stå fri från de
särintressen som finns såväl i läkarkåren
som på många andra håll. För det tredje
måste vi börja betrakta sjukvården på
samma sätt som patienterna gör – som en
sammanhållen organisation med pati-
entnyttan i fokus.

Revirkamp
Vi som känner vården inifrån vet att vår-
den minst av allt är en sådan samman-
hållen organisation med ett gemensamt
mål i sikte – patientens bästa. Vi vet att
det pågår en ständig revirkamp [2]. Först
mellan primärvården och specialistvår-
den, där dragkampen om resurser just nu

Ny struktur krävs 
för patientfokuserad vård

Om inte den samlade primärläkar- och privatpraktikerkåren har nå-
gon lösning på sjukvårdens problem, var står då en sådan att finna?
Vårt svar är att det behövs ett radikalt nytänkande, en ny sjukvårds-
struktur där revirgränser inte går på tvärs för patientintresset utan i
stället samlar det medicinska och ekonomiska ansvaret för patien-
ten. Det handlar om modeller för kundval och vårdpeng, skriver Erik
Björn-Rasmussen och Dick Erixon. 
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