
❙ ❙ Jag har med intresse läst Engströms
och medarbetares inlägg i Läkartidning-
en 6/2003 (sidorna 438-40). Det första
intrycket man får är att den polemiserar
mot Protos med argument som »teamar-
bete«, »samverkan«, »många hjälps åt«,
»ansvar för befolkningen«, »helhetssyn
på sjukvårdssystemet«, »ansvar för
övergripande ekonomi – läkemedel och
medicinsk service« m m. Goda ansatser
och värden finns redovisade i rutan Fak-
ta 1, medan Fakta 2 innehåller värder-
ingar som skall ge sken av att Protosför-
slaget går hand i hand med negativa vär-
deringar såsom egoism och slutenhet,
dvs Protos = »rör inte min lilla familje-
läkarvärld«. Jag undrar bara varför så
kloka kolleger skriver på det här sättet. 

Områdesansvaret
Engströms med fleras vårdcentralsmo-
dell innehåller befolkningsansvar för
dem som bor i området. Att ha en lista
där närmare 100 procent är listade (ak-
tivt och passivt) och där patientens val-
frihet tas på allvar innebär ingen skillnad
mot det som Engström m fl, Järhult och
andra definierar som område. 

I glesbygd blir området naturligt på
grund av geografiska avstånd; i större tä-
torter är området faktiskt betydelselöst
eftersom det oftast är patientens eget val
av familjeläkare som avgör vem som an-
svarar. I mina ögon är alltså denna om-
rådesdiskussion fullständigt meningslös
eftersom Protos innehåller både aktiv
och passiv listning och också tar hänsyn
till patientens rättighet att välja.

Teamarbetet
Teamarbetets vara eller icke vara är ett
annat viktigt ämne i deras artikel. Protos
innehåller både skrivningar att följa
vårdprogram/riktlinjer/överenskommel-
ser, både nationella, regionala och loka-
la. Där finns också krav på samverkan i
rehabiliteringsfrågor och ett tydligt krav
på uppföljning. 

Här finns alltså alla de instrument
man behöver för att uppnå en kvalitativt
god vård där samverkan mellan vård-
givare och utnyttjande av andra kompe-
tenser inom den egna verksamheten kan
finnas kvar som viktiga inslag. Jag ser
därför inget i Protos som hindrar oss att
fortsatt samarbeta med diabetes- eller
astmahälsorådgivningssjuksköterskor
m fl på vår egen mottagning. 

Synpunkter på Protos
Jag vill uttrycka en stor uppskattning för
det förslag till nationellt system som nu
ligger men har ytterligare några kom-
mentarer. Jag kan önska att beskrivning-
en att arbeta evidensbaserat, enligt rikt-
linjer m m, skulle kunna uttryckas ännu
tydligare i Protos, och att samverkan och
möjlighet att utnyttja andra kompetenser
också skulle kunna vara tydligare be-
skrivet. Det är ju bättre att så många som
möjligt kan se de möjligheter som finns
i förslaget i stället för att jaga problem
som inte finns. 

Det skulle också vara bra om man
som familjeläkare hade ett krav på sig att
samverka med annan familjeläkare och
att det till och med kan vara en fördel om
denna samverkan omfattade ca 4–5 kol-
leger, i likhet med hur vi nu arbetar på
våra vårdcentraler. 

Som beställare skulle jag känna stor
tveksamhet inför att teckna avtal med en
producent som inte kan garantera ett full-
följande av avtalet under semestrar eller
andra ledigheter. Med en samverkan på
detta sätt kan vi som läkare också lättare
åta oss andra uppdrag som idag upplevs
som stimulerande och som berikar vår
vardag på vårdcentralerna. Jag vill i lik-
het med Protos kalla dessa uppdrag för
»tilläggsuppdrag«.

Ersättningssystemet
Jag har med belåtenhet förstått att man
inte längre tänker sig ett 50/50-förhål-
lande mellan kapitation och prestations-
ersättning. Det tänkta 70/30 känns mera
rimligt. Jag tror att 80/20 skulle få kon-
sekvenser för tillgängligheten, och en
hög sådan är ett av fundamenten i
familjeläkarverksamheten. 

Jag säger också prestation i stället för
åtgärd, eftersom det förra är mer omfat-
tande och täcker det vi menar. I Protos
har man tyvärr blandat ihop prestations-
ersättningen med besöksersättningen.
Som jag läser Protos menar man med be-
söksersättning samma som patientavgif-
ter, alltså den ersättning som politikerna
avtalat med patienterna, inte med oss
producenter. Erfarenhetsmässigt ändras
patientavgiften både under mandatperi-
oder och, framförallt, vid ändrade majo-
riteter. 

Skilj alltså på detta i Protos – låt 
patientavgiften, fria barnbesök, frikort
m m vara helt skilda från prestationser-
sättningen. Prestationsersättningen skall
göras så enkel som möjligt. Man kan
skilja mellan mottagningsbesök, hembe-
sök, telefonsamtal, receptförskrivningar
och också mellan olika vårdgivare. I
systemet kan man lyfta fram och stimu-
lera idag icke ersatta insatser såsom re-
habiliteringsmöten eller vårdplanering-
ar. Jag vet av egen erfarenhet att man får
fart på samverkan då.

Tiden ingen bra grund
Jag är dock tveksam till att ersättningen
till familjeläkaren skall bygga på hur
lång tid besöket tagit. Låt i stället ersätt-
ningen sättas som ett medeltal av våra
besök på mottagningarna och krångla
inte till det i onödan. Däremot kan man
diskutera om patienten skall betala olika
mycket beroende på besökstidens längd.
Men detta är återigen en sak mellan
huvudmannen och patienten och hör inte
hemma i Protosdiskussionen.

Principer för kapiteringen
Kapiteringen bör också bygga på enkla
principer. Åldersviktningen är bra, och
även om vi i Kalmar kommit fram till
faktorn 1,5 för patienter 0–6 år, 1 för
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Protos – polarisera inte debatten 

Jag ser fram emot en fortsatt konstruktiv dialog och att Distrikts-
läkarföreningens årmöte formulerar ett förbättrat Protos som vinner
gehör hos oss anhängare av ett enhetligt avtal, ett avtal som ger möj-
lighet till pluralistiska lösningar. Att vi i ett längre perspektiv behöver
ett nationellt avtal råder inget tvivel om, skriver Staffan Skobe.
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7–64 år, 2,5 för 65–79 år och 3,5 för ≥80
år så ligger nog den föreslagna nivån bra. 

Eftersom barnhälsovården ser olika
ut i landet och skulle kunna vara ett
tilläggsuppdrag kan faktorn för små barn
kanske sättas till 1 den också. Åldringar
är en prioriterad grupp, och man kan
kanske höja siffran till 4 för de riktigt
gamla. Allt sånt här är dock detaljer och
kan senare räknas fram – bara man är
överens om principerna. 

Att värdera s k sociala faktorer är
svårt, och jag rekommenderar inte att
man trasslar in sig i denna snårighet. Det
enda jag kan tänka mig är tolksamtal – de
tar alltid längre tid och är lätta att defini-
era och kontrollera. För övrigt bör s k
asylsjukvård vara ett tilläggsuppdrag
och ersättas fullt ut. Ett tips också –
turistbesök ersätts enligt riksavtal med
nästan 1 000 kr. Självklart skall huvud-
delen av detta tillfalla familjeläkaren
minus ett administrativt avdrag på 10–
20 procent som huvudmannen kan få be-
hålla. 

Distriktssköterskan
En sista anmärkning. Under uppdragsbe-
skrivningen finns under »Sjukvård«
nämnt »Distriktssköterskeverksamhet/
kompetens som krävs för mottagningsar-
bete och sjukvårdsupplysning«. Denna
passus i Protos kan utvecklas med krav
på omfattning, framför allt för sjukvård-
supplysning/telefontillgänglighet. 

God tillgänglighet är helt avgörande
för vår verksamhet och är också kost-
nadseffektivt för hela sjukvården. Jag
kan dock inte se att det alltid krävs
distriktssköterskekompetens, varför det
bör räcka med enbart »sjuksköterske-
kompetens«. Om vederbörande dess-
utom är distriktssköterska är bara ett ex-
tra plus, men inte nödvändigt. 

Distriktssköterskeverksamhet finns
dessutom nämnt under tilläggsuppdrag
rörande hemsjukvård, och där är hennes
kompetens mer nödvändig. Denna verk-
samhet är dock mycket olika i landet,
och i hälften av våra landsting ryms den-
na del inom denna primärkommunala
sektorn – och där är inte alla distrikts-
sköterskor. Mycket talar också för att
denna samordning inom hemsjukvården
kommer att öka, och det är därför av na-
turliga skäl bra om denna del kan vara ett
tilläggsuppdrag för den familjeläkar-
verksamhet som så önskar.

Jag ser fram emot en fortsatt kon-
struktiv dialog och att Distriktsläkarför-
eningens årsmöte formulerar ett förbätt-
rat Protos som vinner gehör hos oss an-
hängare av ett enhetligt avtal, ett avtal
som ger möjlighet till pluralistiska lös-
ningar. Att vi i ett längre perspektiv be-
höver ett nationellt avtal råder inget tvi-
vel om. •
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❙ ❙ Tolv personer önskar i förra veck-
ans nummer av Läkartidningen (8/2003,
sidorna 636-7) att ett forskningsprojekt
som Vetenskapsrådet beviljat mig dras
in. Orsaken är att man tror att det hand-
lar om en utvärdering av psykiatrin.

Som belägg anges att den i projektet
anställda docenten vid Lunds universitet
Eva Kärfve i DN (25/1) »öppet« har an-
fört att projektet handlar om en utvär-
dering av psykiatrin. Jag har läst Kärfves
artikel noggrant och finner att hon inte
ens antyder något sådant. Påståendet är
helt gripet ur luften, vilket man kan för-
vissa sig om på DN-debatts hemsida. 

Jag har i övrigt följande kommenta-
rer. 

Projektets uppläggning 
Projektet är en brett upplagd veten-
skapsteoretisk och -historisk studie, vil-
ket klart och tydligt framgår av projekt-
beskrivningen. Den är deskriptiv och
analytisk, inte normativ. Idag förekom-
mer en hel del vetenskapsbaserade kon-
troverser inom bl a området hälsa och
sjukdom. En återkommande skiljelinje
härvidlag går mellan biologiska och so-
ciologiska förklaringsmodeller av olika
besvär. 

Analysera förklaringsmodeller
Ett av projektets syften är att betydligt
närmare än vad hittills har varit fallet
analysera de motsatta antaganden som
ligger till grund för olika förklaringsmo-
deller. Till exempel: På vilka sätt går
man tillväga vid identifieringen av or-
saksfaktorer? Vad väljes, vad väljes
bort, och på vilka grunder? Hur drar man
slutsatser utifrån empirisk forskning?  

Det övergripande målet är att finna
teoretiska och organisatoriska plattfor-
mar för integrering av olika discipliner,

och det aktuella projektet är ett led i den-
na mer långsiktiga forskning. 

Vetenskapsteorins uppgift
Även om projektet varit en specifik ve-
tenskapsteoretisk »utvärdering« av psy-
kiatrin så finns det ingen anledning till
klagomål – med mindre än att man vill
förkasta ämnet vetenskapsteori som så-
dant. Vetenskapsteorins uppgift är näm-
ligen just detta: att kritiskt granska de
ontologiska förutsättningar, epistemolo-
giska stipuleringar, metodologier, slut-
ledningsformer m m som enskilda disci-
pliner utgår ifrån. 

Hela 1900-talets vetenskapsteori be-
handlar ämnen som fysik, kemi, astro-
nomi, psykologi, sociologi osv, med för-
grundsgestalter som Russell, Carnap,
Hempel, Nagel, Kuhn m fl. Menar man
verkligen att psykiatrin inte får undersö-
kas och att jag, som doktorerat i och skri-
vit åtskilliga böcker och artiklar i ämnet
vetenskapsteori, inte skulle ha den nöd-
vändiga kompetensen? Jag är uppriktigt
intresserad av ett seriöst svar. 

Är kritik över disciplingränserna tillåten?
Artikelförfattarnas påstående reser den
principiella frågan om kritik måste vara
immanent, dvs ämnen får inte debatteras
över disciplingränserna. Får inte t ex en
biolog kritisera en sociolog? En sådan
regel skulle leda till en extrem slutenhet
och exklusivitet, inte bara inom forskar-
samhället utan även mellan forskare och
övriga medborgare. 

Vad vi bör sträva efter, och vad som
är ett oeftergivligt imperativ för alla ve-
tenskapliga framsteg, är tvärtom öppen-
het och beredvillighet till kritik och fal-
sifiering, även –  framför allt – av de
egna teorierna. Hemlighetsmakeri leder
på sikt till att utvecklingen degenererar,
något som Karl Popper och otaliga andra
ihärdigt varnat för. 

Artikelförfattarna vill alltså stoppa
det aktuella projektet. Man vill dess-
utom att Eva Kärfve skall förhindras att

Gillbergs forskning 
måste tåla granskning

Jag kan inte förstå intensiteten och raseriet i dessa skriverier. Hyser
man inte mer tilltro till Gillbergs forskning? Så farligt kan det väl ändå
inte vara att Eva Kärfve får titta på materialet. Det skriver Thomas
Brante, ledare för projektet »Det neurogenetiska paradigmet: etable-
ringen av en ny ‘grand theory’ i Sverige«, som svar på ett inlägg till
försvar för profe©ssor Christopher Gillbergs forskning. Brante be-
skriver också bakgrunden till projektet.

THOMAS BRANTE
professor i sociologi, Örebro och Lunds
universitet
Thomas.Brante@soc.lu.se


