
❙ ❙ Mitt förslag gäller inte i första hand
hur landstingen ska »greja det« ( = upp-
fylla nationella handlingsplanen) utan
hur staten med en ytterligare stimulans
ska främja rekryteringen av allmänme-
dicinare, färdiga sådana eller läkare på
väg mot ST. Man kan naturligtvis disku-
tera  hur statens pengar slutligt ska vill-
koras gentemot landstingen och kanske
hitta bättre styrmedel än vad jag skissat.

Ingen löneinblandning
Det behöver emellertid inte bli någon in-
blandning i lönebildningen. Poängen
med mitt förslag är kopplingen till en
motprestation av allmänläkarna; att de
avstår från delar av den im- och kontra-
produktiva industrireklamen och själva
genom sina organisationer, bl a SFAMs
läkemedelsråd, tar fullt ansvar för en ra-
tionell läkemedelsförskrivning. Då kan
Läkemedelsförmånsnämnden sänka pri-
serna och pengarna dirigeras till en för-
stärkt allmänmedicin.

Landstingens uppdrag måste fullföljas
Landstingen ska naturligtvis fullfölja
uppdraget i nationella handlingsplanen.
Frågan är hur klokt det är av SFAM/DLF
att uppgivet släppa förväntningarna på
landstingen och i stället lägga sig i grä-
set och drömma om Protos, detta oge-
nomtänkta hastverk. Fram med piskan
istället och spöa upp landstingen!

Nu är rätt tid politiskt. Socialminis-
tern står pressad i efterspelet till Anna
Lindhs död, där kraven på en bättre psy-
kiatrisk vård har växt till en folkstorm.
Kanske äntligen staten sätter tryck på
landstingen att använda kanonpengarna
till det som riksdagen bestämt. 

SFAM/DLF borde haka på det som
verkar vara en mental tillnyktring på So-
cialdepartementet och kräva att såväl
psykiatri som primärvård – som för öv-

rigt har ett stort ansvar för psykiatriska
frågor – får de pengar som så många
landsting försökt stoppa i svarta hål.

Det är en ödets ironi att Anders Mil-
ton, f d VD i Läkarförbundet, som varit
en av ideologerna för budgetreducering-
arna av den offentliga sjukvårdssektorn
det senaste decenniet, nu blivit Lars
Engquists räddnings- och samordnings-
man för psykiatrin. Såväl denna vård-
grens kris som primärvårdens stora svå-
righeter hämtar ju många av sina rötter i
just 1990-talets nedskärningar. Jag tyck-
er ändå att SFAM/DLF ska ta skeden i
vacker hand och uppvakta Milton med
krav på att nationella handlingsplanen –
med vite för landstingen – genomförs
vad gäller både psykiatri och primär-
vård. 

Nytt system – baserat på teamarbete
Det hindrar inte att SFAM/DLF arbetar
vidare med ett nationellt primärvårds-
system. Men då kan inte husläkarrepri-
sen Protos vara utgångspunkten utan ett
nytt förslag utifrån insikten att bevara
det som är bra i svensk primärvård. Det
gäller teamarbete, evidensbaserade ruti-
ner, behovsstyrd istället för tillgänglig-
hetsstyrd vård etc; tidigare debatt i LT
ska inte upprepas. 

Primärvården ingen isolerad ö
Även om nuvarande SFAM-/DLF-led-
ningar signalerar minst sagt besvikelse
tror jag att en försoning måste ske gent-
emot landstingen som huvudmän för öv-
rig sjukvård. Allmänläkarna och primär-
vården kan inte vara en ö. Vi är delar av
en större helhet, av ett sjukvårdssystem
med kommunicerande kärl på nästan
alla plan. 

Detta elementära har inte Protos in-
sett utan gruppen har givit sig själv man-
datet att sätta upp under vilka villkor
man vill arbeta – som om övrig hälso-
och sjukvård inte fanns. •

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Replik:

Spöa upp landstingen!

I stället för att lägga sig i gräset och drömma om Protos, detta oge-
nomtänkta hastverk, borde SFAM/DLF ta fram piskan och spöa upp
landstingen – nu är rätt tid politiskt. Naturligtvis måste landstingen
fullfölja uppdraget i nationella handlingsplanen. Även om nuvarande
SFAM-/DLF-ledningar signalerar besvikelse tror jag att en försoning
måste ske gentemot landstingen som huvudmän för övrig sjukvård. 
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❙ ❙ Läkartidningen refererar i 41/2003
(sidan 3247) en dom i HSAN (464/03),
där frågan bland annat var om en viss
ST-läkare med fog kunde ställa diagno-
sen manodepressiv sjukdom: »Bipolär
sjukdom är en diagnos som kan ställas
efter en episod med fulminant mani, men
knappast med någon säkerhet efter en
episod med depression och kortare upp-
varvning i anslutning till behandling
med antidepressiva läkemedel.«

Kraepelin
Det kan i sammanhanget vara av intres-
se att ta del av vad Emil Kraepelin hade
att säga i frågan. Kraepelin var ju den
förste som lyckades separera den mano-
depressiva sjukdomskretsen från den
schizofrena. I den åttonde och sista utgå-
van av hans monumentala lärobok i psy-
kiatri skrev han 1920 om den mano-de-
pressiva sjukdomen: 

»Manic-depressive insanity, as is to
be described in this section, includes on
the one hand the whole domain of so-
called periodic and circular insanity, on
the other hand simple mania, the greater
part of the morbid states termed melan-
cholia and also a not inconsiderable
number of cases of amentia. Lastly, we
include here certain slight and slightest
colourings of mood, some of them peri-
odic, some of them continuously mor-
bid, which on the one hand are to be re-
garded as the rudiment of more severe
disorders, on the other hand pass over
without sharp boundary into the domain
of personal predisposition. In the course
of the years I have become more and
more convinced that all the above-men-
tioned states only represent manifesta-
tions of a single morbid process« [1].

Det syns mig som om vederbörande
ST-läkare befinner sig i särdeles gott
sällskap.
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