
❙ ❙ Sven Engström m fl skriver i Läkar-
tidningen 6/2003 (sidorna 438-40) an-
gående, det enligt min uppfattning för-
träffliga, Protosförslaget att de vill ha
samma organisation i svensk primärvård
som förr, dvs en sammanhållen primär-
vård med områdesansvar, teamarbete
och listning. 

Innehåll och källor
Artikeln, som vittnar om ett stort och se-
riöst engagemang, ställer många viktiga
frågor. Jag menar dock att det finns an-
ledning att granska sakinnehållet och de
källor som ligger till grund för påståen-
dena. 

Författarna argumenterar med ett an-
tal internationella och några enstaka
svenska referenser som stöd för sina
uppfattningar, och menar att de referen-
serna visar att deras analys är riktig.
Dock är det kanske mest intressanta i ar-
tikeln att gruppen skriver: »Tidsbrist har
gjort vår litteratursökning ofullständig,
och vi hänvisar även till erfarenhetsba-
serad kunskap«. Det finns sålunda ut-
rymme för att fylla på litteraturlistan
med fler referenser och ännu mer erfa-
renhetsbaserad kunskap. 

Granskning av påståenden
Nedan följer några kommentarer som
avser visa hur omfattande litteraturen är
på detta område, och hur man kan an-
vända delar av den för att stärka sin egen
övertygelse. 

1. Listning på läkare och arbetsvillkor.
Här anges endast en referens, från Öster-
götland, för att belägga att samarbete
och arbetsmiljö försämrades efter list-
ning. Mycken erfarenhetsbaserad kun-

skap talar ett helt annat språk. Listning
har förbättrat samarbetet och arbets-
miljön i Västmanland efter införande av
listning 1993. Vittnesmålen om detta
kan knappast ha gått Engström m fl för-
bi. Glöm inte heller att ringa ett samtal
till någon listad dansk kollega; i Dan-
mark deltar >90 procent av familje-
läkarna idag i kvalitetsarbete i s k FQ-
grupper (pers medd Paul Brix, Köpen-
hamn, 2002) eller till Norge, där alla nu-
mera deltar i fortbildning och där det fat-
tas patienter till läkarnas listor (pers
medd Gisle Schmidt, Oslo, 2002).

2. Prestationsersatt vård medför fler 
besök och fler remisser. Referensen till
detta påstående är en nostalgisk betrak-
telse av en norsk kollega och inte en ve-
tenskaplig, publicerad studie. Det finns
dock vetenskapliga arbeten om dessa
företeelser bland annat från Danmark,
när Köpenhamn 1987 övergick från 100
procent kapitering till 35 procent. Där
fann man att att läkarna inte ökade sina
inkomster via prestationsersättningen
och att remisserna minskade signifikant
(med 30 procent) med det nya systemet.
[1]. 

I Norge finner man nu, när veten-
skapliga kriterier använts för att utvär-
dera resultaten det nya systemet med
fastlegeordningen (70 procent presta-
tionsersättning) som infördes 2001, att
besöksfrekvensen är oförändrad efter in-
troduktionen Dessa data presenterades
av Jostein Grytten, Irene Skau och Rune
J Sørensen vid Universitet i Oslo och
Handelshøyskolen BI i ett föredrag för
Norges forskningsråd på Lysebu den 21
november 2002 (preliminära data).

3. Arbetsmiljön i Jönköpings län. Enligt
erfarenhetsbaserad kunskap menar för-
fattarna att arbetsmiljön förbättrats avse-
värt för landstingsanställda distriktslä-
kare i Jönköpings läns landsting. Detta

är givetvis glädjande men knappast ge-
neraliserbart. Erfarenhet som talar emot
denna hyllning av landsting som arbets-
givare är t ex den framgångsrika rekry-
teringen av familjeläkare i södra Stock-
holm efter privatiseringen 1999 och triv-
seln bland de privata familjeläkarna i
Västmanland och i nordöstra Stock-
holm. Vidare kan noteras att det finns
fler vakanser i primärvård som huvud-
sakligen bedrivs med offentlig huvud-
man än i primärvård med större inslag av
enskild drift.

4. Specialism ger bättre kvalitet än gene-
ralism. Detta något förvånade påstående
från Engström m fl motiveras med un-
dersökningar avseende sjuksköterskors
arbete med astma och diabetespatienter.
Erfarenheter om läkarnas arbetssätt, ge-
neralism kontra specialism, och resulta-
tet för patienterna i primärvården visar
motsatta resultat. Organ- och åldersspe-
cialister i första linjens sjukvård, dvs de
som arbetar med sjukdomar som fokus,
ökar patienternas sjuklighet och dödlig-
het. Det medför även ökade kostnader
och lägre kvalitet än om primärvården
bemannas med generalister [2, 3].

Skillnaden mellan läkares och sjuk-
sköterskors arbete i primärvården bör
uppmärksammas för att minska risken
för generaliseringar. 

5. Befolkningsansvar och hälsa. För att
hävda att befolkningsansvar är förenat
med bättre förebyggande arbete hän-
visar Engström m fl till några utländska
studier. Där beskrivs screening av blod i
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Nog pratat om primärvården
– tid för handling

Argumentation byggd på bristande litteraturstudier och selekterad
erfarenhetsbaserad kunskap är vansklig. Det finns nästan alltid stu-
dier och erfarenheter som visar motsatsen när man rör sig i en kom-
plex omgivning. Primärvårdens organisation är svår att studera i en-
skilda forskningsprojekt. Mångåriga erfarenheter från andra länder
är nog de bästa data vi kan inhämta för vår analys. Det skriver Göran
Sjönell i polemik mot Sven Engström m fl om Protosförslaget om hur
framtidens primärvård ska organiseras.
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Engström och medarbetare
vädjar om en bred diskus-
sion utan tidspress. Men
bästa kolleger – är det inte
just detta vi sysslat med de
senaste 25 åren? När är det
dags för handling?



avföringen respektive av bröstcancer i
USA (befolkningsansvar), och barnvac-
cinationer och cervixcancerscreening i
England (listning), och författarna tycks
då finna en fördel för befolkningsansvar
med större anslutning till programmen.
Mycket långsökta referenser kan tyckas,
framför allt funderar jag på om popula-
tionerna är jämförbara. 

Nåväl, duger amerikanska studier
kan jag hänvisa till den av Lambrew och
medarbetare avseende förebyggande in-
satser, vaccinationer och bröstcancer-
screening. Denna studie visade bättre
anslutning till programmen av listade
patienter än av patienter hos läkare med
områdesansvar; dvs ett resultat som är
tvärt emot det som Engström m fl häv-
dar [4]. 

Vill man inkludera resultaten av given
vård för patienten i diskussionen om pri-
märvårdsorganisationen finner vi att de
är sämre för patienter där områdesansvar
tillämpas (listad på mottagning) jämfört
med listning (listad på personlig doktor).
I ett flertal utländska arbeten har dessa
primärvårdsorganisationer värderats av-
seende god diagnos, tidig problemdetek-
tion, andel inläggningar på sjukhus, kost-
nader och vårdkvalitet. Dessa arbeten
finns sammanfattade av Barbara Starfi-
eld i boken Primary care [2].

Vidare kan studier av kontinuitet,
som tydligt förstärks av listsystem, göras
för att belysa betydelsen av listnings-
system. Kontinuitet har väldokumente-
rade goda effekter på hög kvalitet, låga
kostnader, lågt sjukhusutnyttjande,
mindre läkemedelsförskrivning, god
diagnostik av psykosomatisk sjukdom
och effektivt förebyggande arbete [5-
16]. Sammantaget finns åtskilliga studi-
er publicerade som inte stödjer Eng-
ströms m fl påståenden.

Erfarenheter från andra länder
Denna korta granskning visar att argu-
mentation byggd på bristande litteratur-
studier och selekterad erfarenhetsbase-
rad kunskap är vansklig. Det finns näs-
tan alltid studier och erfarenheter som
visar motsatsen när man rör sig i en kom-
plex omgivning. Primärvårdens organi-
sation är svår att studera i enskilda forsk-
ningsprojekt. Mångåriga erfarenheter
från andra länder är nog de bästa data vi
kan inhämta för vår analys.

Hur länge ska vi diskutera?
Slutligen vädjar Engström och med-
arbetare om en bred diskussion utan tids-
press. Men bästa kolleger – är det inte
just detta vi sysslat med de senaste 25
åren? När är det dags för handling?

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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❙ ❙ Vi håller med om att det är tid för
handling! Men vi tror även efter att ha
läst inläggen från SPLF (Läkartidningen
8/2003, sidorna 633-4), Sjönell, Skobe
(båda i detta nummer) m fl att man inte
behöver ändra på allt, och framför allt att
förändring bör ske med eftertanke och
efter analys av alternativen.

Privatisering
Vi framhåller klart i vårt tidigare inlägg
att vi tycker att förutsättningar bör ska-
pas för verksamhet i olika driftsformer.
Det vi önskade ta upp till diskussion var
emellertid inte driftsformen utan inne-
hållet i primärvårdens verksamhet samt
allmänläkarnas roll i denna.

Listning
Områdesansvaret skall gälla vårdcentra-
len men inte den enskilda läkaren. I vårt
inlägg förordar vi listning på läkare, men

Replik: 

Teamarbete är grunden 
i svensk primärvård! 

Att rätt värdera och hantera teamarbete, ersättningssystem, arbets-
miljö och läkarens roll är viktigt för framtidens primärvård. Därför be-
hövs ytterligare analys och diskussion istället för förhastade experi-
ment à la Husläkarreformen! svarar Sven Engström och kolleger.

SVEN ENGSTRÖM 
allmänläkare, Linköping
KJELL LINDSTRÖM 
allmänläkare, Habo
kjell.lindstrom@ltjkpg.se
PER ALSÉN 
allmänläkare, Linköping
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allmänläkare, Falun
STAFFAN EKEDAHL 
allmänläkare, Jönköping
BENGT HULTBERG
allmänläkare, Jönköping
ELISABETH PERSDOTTER
allmänläkare, Linköping
LEIF PERSSON
allmänläkare, Sollefteå
CHRISTINA SANDELL
allmänläkare, Linköping



Läkartidningen  ❙ Nr 9  ❙ 2003  ❙ Volym 100 733

på ett sätt som inte försämrar arbets-
miljön. 

De påtagliga ekonomiska incitamen-
ten (ca 200 000 norska kronor/år för hel-
tidsarbetande läkare) är nog, snarare än
listning och privat verksamhet, den vik-
tigaste orsaken till det höga deltagandet
i fortbildning i Norge som Sjönell näm-
ner i sitt inlägg. 

Sociala faktorer
Kapitationsersättningen bör avspegla
behoven i den listade populationen. Sko-
be anser att s k sociala faktorer är för
komplexa för att beaktas. Det är väl be-
lagt att sociala faktorer har en mycket
stor inverkan på vårdbehov och vård-
konsumtion [1-4]. Det är ett faktum att
det är svårare att rekrytera allmänläkare
till socialt missgynnade områden, vilket
troligen kan bero på att arbetet där är
tyngre. Om vi väljer att inte ge de sämre
lottade individerna primärvårdsresurser
efter behov har vi bestämt att de skall
vara inte bara socialt utan även medi-
cinskt missgynnade.

Ersättningssystem
Sjönell hävdar att prestationsersättning
inte ger fler besök! SPLFs företrädare
menar att just moroten med prestations-
ersättning är en av orsakerna till att pri-
vatläkarna presterar betydligt fler besök.

Vi är övertygade om att ersättning per
besök leder till fler besök, vilket inte be-
höver vara negativt. Troligen leder det
till bättre tillgänglighet. Men presta-
tionsersättning medför inte att man prio-
riterar enligt Prioriteringsutredningen
(de sjukaste går före). Istället överförs
sköterskebesök och andra enklare åtgär-
der till läkarbesök. Erfarenheterna från
bl a Norge talar för detta.

Greenfield fann att prestationsersatta
vårdgivares patienter hade 50 procent
mer slutenvårdsutnyttjande än kapita-
tionsersatta [5]. Prestationsersatta läka-
re i Kanada skrev ut mer antibiotika per
patient och år än löneersatta [6]. 

Det finns få randomiserade studier av
ersättningssystem, konstaterar Gosden
och medarbetare i en Cochraneöversikt
[7] där endast fyra studier till slut kunde
inkluderas. Slutsatser: Prestationsersätt-
ning gav fler primärvårdsläkarbesök,
mer utnyttjande av medicinsk service,
fler specialistbesök, mer utnyttjande av
behandlingar men färre remisser till
sjukhus. Prestationsersättning jämfört
med listning och kapitation gav bättre
kontinuitet men sämre upplevd tillgäng-
lighet än löneersättning!

Vad med Norge?
Norge då? Redan före Fastlegereformen
var den absoluta majoriteten av norska
allmänpraktiker prestationsersatta enligt

taxa. Fastlegereformen med listning in-
nebär framförallt att man slagit ett slag
mot »doctor-shopping« och för konti-
nuitet. Detta borde snarast ha inneburit
en minskning av besöksfrekvensen. De
totala kostnaderna för allmänpraktise-
rande läkare har efter Fastlegereformen
ökat betydligt mer än man beräknat att
reformen skulle kosta.

Arbetsmiljön
Sjönell hävdar att arbetsmiljön är bättre
i privat vård och sämre i landstingen. Vi
menar att sambanden är betydligt mer
komplexa än så.

Lär av historien! Ensamarbetande
provinsialläkare utan kringpersonal led-
de till den arbetsmiljökris som födde
fram de svenska vårdcentralerna för 40
år sedan.

För närvarande finns arbetsmiljöpro-
blem i hela Europa där man ju har det
system med privata läkare som Sjönell
förordar! Och i vårt land finns goda ex-
empel från landsting där arbetsmiljön
förbättrats betydligt under senare år.

I en stor engelsk undersökning om-
fattande mer än hälften av general prac-
titioners i England fann man inga skill-
nader i arbetstillfredsställelse mellan
löneersatta och kapitations–prestations-
ersatta läkare [8].

Teamarbete
Sjönell hävdar att teamarbete leder till
specialism istället för generalism! 

Vi hävdar inte att specialister i pri-
märvård ger bättre kvalitet, men team-
arbete har på ett flertal områden, bl a de
som vi nämnde i vårt förra inlägg, visat
sig ge bättre kvalitet i vården.

Vi allmänläkare kan själva vara väl-

digt duktiga, men vi blir dokumenterat
ännu duktigare i nära samarbete med
teamet på vårdcentralen.

Vi uppfattar just teamarbetet som
styrkan i den svenska modellen där olika
kompetenser (sjukgymnast, barnmors-
ka, kurator, diabetessköterska, distrikts-
sköterska m fl) hjälps åt för att ge invå-
narna en bra och lättillgänglig vård med
bibehållen helhetssyn. Också i andra
länder inser man fördelarna med teamar-
bete [9].

Nej till förhastade experiment
Vi är väl medvetna om att våra referen-
ser inte är heltäckande och att det är svårt
att hitta entydig evidens för vad som är
bäst! Det är just bristen på kunskap som
är problemet! Och det finns tyvärr inga
lysande goda exempel i andra länder. 

Att rätt värdera och hantera team-
arbete, ersättningssystem, arbetsmiljö
och läkarens roll är viktigt för fram-
tidens primärvård. Därför behövs ytter-
ligare analys och diskussion istället för
förhastade experiment à la Husläkar-
reformen!
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För närvarande finns
arbetsmiljöproblem i hela
Europa där man ju har det
system med privata läkare
som Sjönell förordar! Och i
vårt land finns goda exem-
pel från landsting där
arbetsmiljön förbättrats be-
tydligt under senare år.


