
De närmaste tre åren höjs läkar-
vårdstaxan med 11 procent, efter
ny överenskommelse med
Landstingsförbundet. Men de pri-
vata allmänläkarna är besvikna.

❙ ❙ Läkarförbundet och Landstingsför-
bundet har kommit överens om en höj-
ning av läkarvårdstaxan för de närmaste
tre åren, med början 1 januari 2004. Av-
talet skrevs på i fredags. De olika delar-
na blir tillsammans en höjning med 11
procent för hela perioden. Detta kan
jämföras med höjningen på 18–19 pro-
cent förra gången.

– Vi är naturligtvis medvetna om att
landstingen har det ekonomiskt besvär-
ligt, och visst har det fått utslag. Mot den
bakgrunden tycker vi att överenskom-
melsen ligger på en tillfredsställande
nivå. Jag tror inte att privatläkarnas för-
väntningar varit stora, säger förhandla-
ren Björn Ekwall, VD för Läkarförbun-
dets bolagiserade avdelning Praktikkon-
sult AB.

För att bli gällande måste överens-
kommelsen godkännas av regeringen.
Det brukar normalt vara en formalitet,
enligt Björn Ekwall.

Överenskommelsen innebär följan-
de:

Samtliga normalarvoden höjs med 20
kronor från årsskiftet. Dessutom reduce-
ras taxan inte lika mycket som idag vid
stort antal besök. När en privatläkare
kommit upp i visst antal besök ett år
minskas ersättningen för normalbesök
idag till 40 procent. Från årsskiftet får lä-
karen i stället 50 procent. Detta blir en li-
ten sporre att ta emot fler patienter.

Dessutom höjs ersättningen för samt-
liga särskilda åtgärder med 5 procent
från årsskiftet.

Tillsammans ger dessa tre höjningar
4 procent under 2004. Under 2005 och
2006 höjs samtliga nivåer med drygt 3
procent per år.

Läkarförbundet hade ambitionen att
särskilt lyfta fram allmänläkarna i upp-
görelsen. Allmänläkarna ville bland an-

nat att normaltiden för ett besök skulle
höjas till 30 minuter, vilket skulle ge en
tjugoprocentig höjning av ersättningen
för ett besök, på motsvarande sätt som
gynekologerna för tre år sedan fick sin
tid utökad från 20 till 25 minuter. Nu
blev det inte så för allmänläkarna. Kron-
påslaget på 20 kronor innebär dock en
procentuellt större höjning för bland
andra allmänläkarna, som är bland de
lägst betalda enligt dagens taxa.

Idag är normaltaxan för ett läkarbe-
sök hos allmänläkare 560 kronor (25 mi-
nuter), för besök hos gynekolog 730 kro-
nor (25 minuter) och för besök hos psy-
kiater 1 030 kronor (50 minuter).

Charlotte Barouma, allmänläkare
och styrelseledamot i Privatläkarför-
eningen, SPLF:

– Vi förstår att vi måste ta vår del av
den dåliga ekonomin, men vi allmänlä-
kare är besvikna. Det är ingen slump att
allmänläkare i offentlig tjänst har fått
högre lön. Det bottnar i sjukhusens
nedskärningar som lett till en väsentligt
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Läkarvårdstaxan höjs 11 procent

Mitthögskolan i Östersund går
vidare med satsningen på en
avancerad specialistutbildning
för sjuksköterskor. Höstterminen
2004 startar den nya 60-
poängsutbildningen med inrikt-
ning på äldre människors sjukdo-
mar och hälsoproblem.

❙ ❙ – Utbildningen kan rätta till det glapp
som finns mellan sjuksköterskornas for-
mella kompetens och att de utför många
läkaruppgifter. Särskilt tydligt är det i
glesbygd och inom den kommunala om-

vårdnaden, men problemet finns även
inom primärvården, säger Ella Daniel-
son vid institutionen för vård och hälso-
vetenskap vid Mitthögskolan.

Redan för tre år sedan signalerade
Svenska Kommunförbundet och Vård-
förbundet ett behov av fördjupad medi-
cinsk kompetens bland sjuksköterskor.
Den gemensamma rapport som presen-
terades då har varit grunden för att ut-
veckla den nya utbildningen vid Mitt-
högskolan.

Planerna har dock mött motstånd från
den medicinska professionen med farhå-

gor om försämringar för patienterna om
fler arbetsuppgifter tas över av sjukskö-
terskor.

Utför läkaruppgifter
Tre olika delstudier har genomförts inför
starten av den nya utbildningen. Resul-
taten visar bland annat att knappt en fjär-
dedel av läkarna bedömer att arbetsupp-
gifter kan flyttas över till sjuksköterske-
nivå.

Närmare hälften av sjuk- och
distriktssköterskor upplever att de utför
läkaruppgifter och att de mest avancera-

❙ ❙ Ett nära och förtroendefullt samarbe-
te mellan läkare och sjuksköterskor är
det som bäst befrämjar patientens intres-
sen.

Det säger Bernhard Grewin, ordfö-
rande i Sveriges läkarförbund. Han an-
ser att utbildning av avancerade specia-
listsjuksköterskor (se artikel ovan) är ett
dåligt sätt att råda bot på en temporär lä-
karbrist. I stället borde arbetsgivarna
satsa på att rekrytera allmänläkare till
glesbygdsområdena.

Redan för två år sedan uttalade han
sig skeptiskt om tanken på avancerad
specialistutbildning för sjuksköterskor
(se LT nr 47/2001), och Bernhard Gre-

win säger att han inte ändrat sig. 
– Sverige behöver inte avancerade

specialistsjuksköterskor. Här har vi en
lång tradition av nära samarbete mellan
läkare och sjuksköterskor, där läkare
kan delegera stort medicinskt ansvar till
sjuksköterskor som utför sitt arbete i 
samarbete med läkaren.

Berhard Grewin anser därför att det är
teamarbetet som ska utvecklas ytterliga-
re. Dessutom säger han att den nuvaran-
de sjuksköterskeutbildningen förmedlar
för lite medicinskt kunnande och att de
nyutexaminerade sjuksköterskorna har
för dålig medicinsk klinisk erfarenhet. 

Bernhard Grewin anser att det vore

bättre att satsa tid och
resurser på att fördju-
pa och utveckla 
grundutbildningen
för sjuksköterskor.

– Bristen på medicinsk kompetens
ska inte ersättas med annan kompetens
genom att man startar nya utbildningar.

– Dessutom kvarstår problemet med
att reglera de här sjuksköterskornas for-
mella behörighet, men det är en fråga för
Socialstyrelsen.

Sara Hedbäck

»Satsa på teamarbete i stället«

Specialistutbildning för sjuksköterskor startar 

Sverige behöver inte
avancerade specialist-
sjuksköterskor, säger

Bernhard Grewin.



ökad arbetsbörda. Vi förstår inte varför
den nationella handlingsplanens kanon-
pengar inte också kan komma oss till
godo. Vi gör ju samma jobb.

Charlotte Barouma liknar rätten att
»gå på taxan« vid anställningstrygghet.
Hon uppskattar att ungefär hälften av de
omkring 640 privata allmänläkarna an-
tingen går på taxan eller har möjlighet att
falla tillbaka på taxan när deras vårdav-
tal med landstinget löper ut. Taxan blir
därför styrande för dessa vårdavtal. Men
yngre privatläkare har i allmänhet ingen
taxa att falla tillbaka på.

– I framtiden hoppas vi på ett centralt
vårdavtal för alla allmänläkare enligt
Protos-förslaget, men till dess är det vik-
tigt att taxan ligger på rätt nivå. Ett av
SPLFs grundläggande krav är också att
alla vårdavtal ska ha taxan i botten. An-
nars kan landstinget godtyckligt stänga
mottagningarna. Vi har ett flertal nystar-
tade mottagningar i Göteborg med avtal
till 2006 där tjänstemännen vill omför-
handla med sämre villkor eller säga upp
vårdavtalet.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se
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❙ ❙ Svensk förening för allmänmedicin
(SFAM) hade sitt årliga höstmöte under
tre dagar i förra veckan. Temat var
»kommunikation och samverkan«, nå-
got som återkom i flera programpunkter.
På fredagen diskuterades bland annat
hur stresshanterad ohälsa ska hanteras i
ett försäkringsmedicinskt perspektiv. I
det sammanhanget kommenterade flera
talare den utbildning i försäkringsmedi-
cin som alla intygsskrivande läkare ska
erbjudas enligt ett regeringsbeslut från i
vintras.

Läkartidningen frågade fem deltaga-
re på SFAMs höstmöte om de gått en så-
dan kurs. 

Text: Sara Hedbäck

Foto: Pekka Pekkö

Mansoob Kanwar, distriktsläkare på

vårdcentralen Lundbergsgatan, Mal-

mö:

– Det var länge
sedan jag gick på
kurs i försäk-
ringsmedicin, jag
har inte fått något
sådant erbjudan-
de nu. Jag tycker
absolut att det
behövs. Sjukdo-
marna är nya, det är inte längre så
mycket ledvärk utan det handlar om
utbrändhet och stressreaktioner. Vi
sysslar med de här patienterna varje
dag, det här är ju viktigt! 

Kerstin Rydeman, distriktsläkare på

vårdcentralen Centrum, Sundsvall:

– Nej, jag har inte
gått den kursen.
Men jag är nyfi-
ken på vad den
innehåller, det är
möjligt att det är
sådant som jag
dagligen tar del
av redan nu. Men
för oss i Sunds-
vall är det egentligen mer en re-
sursfråga än en kunskapsfråga, fram-
för allt när det gäller rehabilitering.

Johan Malmberg, distriktsläkare på

Järva vårdcentral, Tensta:

– Nej, jag har inte
gått någon kurs i
försäkringsmedi-
cin. Det vore ing-
en nackdel att
göra det, men sa-
ken handlar inte
bara om hur man
sjukskriver rent
tekniskt, jag skul-
le önska en kurs i rehabiliteringsmedi-
cin också. Ett problem är ju att rehabi-
literingsmöjligheterna försämras av
att patienten är sjukskriven.

Anna-Lena Köhlin, distriktsläkare,

Gustavsbergs vårdcentral:

– Nej, inte hittills.
Jag vill absolut
gå en sådan kurs
till exempel för
att få veta hur
man använder
det nya intyget
på ett klokt sätt.
Vi behöver inte
bara kurs i försäk-
ringsmedicin utan skulle också behö-
va utveckla teamkänslan vid omhän-
dertagandet av långtidssjukskrivna. Vi
behöver närmare relationer med för-
säkringskassan, arbetsgivarna och
annan personal i sjukvården.

Sven-Eric Rosenquist, ST-läkare, Älm-

hult, har bott i Sverige i två år: 

– Nej, jag är rekry-
terad från Tysk-
land och skulle
behöva ännu mer
kurser om hur det
svenska systemet
fungerar. Det
största problemet
med sjukskriv-
ningarna är kan-
ske ändå inte läkarnas brister i försäk-
ringsmedicin utan att det saknas reha-
biliteringsåtgärder för patienterna.
Och det största problemet för oss all-
mänläkare är kanske inte sjukskriv-
ningarna utan tillgängligheten. 

Har du gått kurs 
i försäkringsmedicin?

de arbetsuppgifterna finns inom den
kommunala hälso- och sjukvården.

– Det handlar egentligen om en orga-
nisationsfråga – att läkarna är anställda
av primärvården och att det råder brist på
läkartid på kommunal nivå. Resultatet
har blivit en otillfredsställande ordning,
där sjuksköterskor inte har något alter-
nativ till att göra saker som de i efterhand
får bekräftade av en läkare, säger Ella
Danielson.

Den nya utbildningen – med avance-
rad specialistsjuksköterska som arbets-
namn – kommer att bedrivas i samarbe-
te med den medicinska fakulteten vid
Umeå universitet. Fokus blir på geriatrik
med två terminer medicinsk vetenskap
och en termin omvårdnad på D-nivå.

De nya sjuksköterskorna ska kunna
arbeta självständigt med befolkningsan-
svar för ett geografiskt område och egen
patientmottagning med arbetsuppgifter
som att bedöma och diagnostisera hälso-
tillstånd samt ordinera läkemedel. 

– Erfarenheterna är goda med förbätt-
rad kontinuitet i vården i de länder som
har så kallade nurse practitioners. Jag
tror att kritiken kommer att vara borta
när de här sjuksköterskorna börjar arbe-
ta om några år, säger Ella Danielson.

Fredrik Mårtensson

frilansjournalist

nästa höst

❙ ❙ Nu är direktiven till regeringens psy-
kiatrisamordnare, Anders Milton, klara.
Precis som tidigare aviserats blir hans
huvuduppgifter att identifiera och analy-
sera problem samt föreslå åtgärder inom

vården, omsorgen och rehabiliteringen
av psykiskt sjuka.

Uppdraget upphör den första novem-
ber 2006. Läs direktiven i sin helhet på
www.social.regeringen.se (LT)

Direktiv till psykiatrisamordnaren klara


