
I
den nedskärningsplan för sjukvården
som Stockholms läns landsting avise-
rat föreslås bl a införande av remiss-
tvång till specialistvård från och med

det kommande årsskiftet. Blir förslaget
verklighet får detta negativa konsekven-
ser för såväl patienterna som landstingets
husläkare och privatläkarna.

Denna »besparing« på bekostnad av
alla berörda kan i själva verket befaras

bli en fördyring för landstinget. I princip
innebär remisstvång att patienten måste
göra ett extra läkarbesök, och erfarenhe-
ter från andra landsting talar också för att
antalet läkarbesök ökar och att vänteti-
derna förlängs.

Remisstvång stämmer därtill illa med
de politiska utfästelser som gjordes inför
det gångna valet. Vid Läkartidningens
hearing med riksdagspartierna motsatte
sig då alla partier utom miljöpartiet och
centern ett sådant förfarande.

Sett i patientens perspektiv innebär re-
misstvång en inskränkning i det fria lä-
karvalet och ett omyndigförklarande. En
kanske långvarig vårdrelation, där den
behandlande specialisten väl lärt känna
patienten och dennes problematik, bryts
upp och ersätts av ökad vårdbyråkrati.

Distriktsläkarföreningen har länge
betonat att besök hos husläkaren skall
vara frivilligt för att ses som ett positivt
alternativ. Men även den patient som
etablerat en väl fungerande relation till
en husläkare riskerar att drabbas om all-
mänläkarens arbetssituation försämras
på grund av ett totalt ökat patienttryck. 

Till detta kommer att patienten drab-
bas av ökade kostnader genom tvånget
att betala dubbla vårdavgifter. En omväg
via remitterande läkare innebär också
ofrånkomligen att behandlingen förse-
nas. 

I husläkarens perspektiv kommer re-
misstvånget att medföra fler patientbe-
sök och en ökad arbetsbelastning i ett re-
dan hårt ansträngt läge. Det råder allt-
jämt brist på allmänläkare i landstingets

primärvård, och någon resursförstärk-
ning är inte planerad, framgår det av
landstingsledningens uttalanden.

Det är väl känt vilken arbetsbörda
husläkarna har redan idag, och de för-
väntas nu dessutom möta alla privatlä-
kares patienter också. Någon analys av
arbetsmiljökonsekvenserna har emeller-
tid inte gjorts, trots Arbetsmiljölagens
klara regler för detta.

Förslaget baseras i grund och botten
på en kränkande uppfattning om huslä-
karnas arbetssituation. Det tycks finnas
en utbredd föreställning om att primär-
vårdens doktorer mest behandlar snuvor
och andra bagatellåkommor som lika väl
kunde ersättas av egenvård.

För privatläkarna framstår förslaget som
ett försök från landstinget att bakvägen
snabbt avveckla, eller åtminstone starkt
beskära, den privata vårdsektorn. Man tar
då ingen hänsyn till att det handlar om en
av invånarna högt uppskattad vårdform
som upplevs ha god kvalitet, hög till-
gänglighet och god kostnadseffektivitet.

I stället skall patienterna tvingas att
först besöka den redan hårt ansträngda
primärvården, som till följd av detta dras
med betydande problem att rekrytera
tillräckligt antal allmänläkare. Det lär
med det lagda förslaget inte bli lättare i
framtiden att värva blivande läkare till
husläkarbanan.

Landstinget borde tvärtom se på pri-
vatläkarkåren som en resurs som till en
rimlig kostnad tar emot patienter från
hela landstingsområdet och därmed av-
lastar andra, ofta dyrare vårdsektorer.
Privatvården har ju den fördelen, ekono-
miskt sett, att taxekonstruktionen för-
hindrar att budgeten överskrids.

Sett i ett större sammanhang kan det no-
teras att Sverige i internationell jämfö-
relse har ett lågt antal läkarbesök per in-
vånare. Det är bara något år sedan som
Socialstyrelsen konstaterade att vi här
har ungefär hälften så många besök per
invånare som länder med remisstvång,
t ex Danmark och Storbritannien. 

Sammanfattningsvis är det därför Lä-
karförbundets uppfattning att remiss-
tvång skadar betydligt mera än det kan
lindra budgetsanerarnas ekonomiska
våndor.

thomas.flodin@medhs.ki.se

Läkartidningen  ❙ Nr 47  ❙ 2003  ❙ Volym 100 3817

❙ ❙ Nästa avtalsrörelse äger rum år 2005.
Men redan är Läkarförbundets förbere-
delser igång, bl a för att få underlag till
de yrkanden som då skall läggas. Därför
får många medlemmar i dagarna ett frå-
geformulär från förbundets förhand-
lingsavdelning.

Det är särskilt två områden som kom-
mer att bli viktiga i avtalsrörelsen – lö-
nebildning och arbetstid. Under den se-

nare punkten handlar det framför allt om
det arbete som sker på s k akuttid, dvs
den arbetstid som ligger utanför den
normala arbetstiden enligt schema för
dagarbete.

Med enkäten, som sänds till 8 procent
slumpmässigt utvalda medlemmar, vill
förhandlingsavdelningen pejla kårens
erfarenheter och åsikter kring dessa av-
talsfrågor. Hur ska Läkarförbundet arbe-
ta för att utveckla lönebildningen och
kollektivavtalets regler för läkararbete
under akuttid?

Medlemsundersökningen omfattar
ett 40-tal frågor, men bör inte kräva allt-
för lång tid att besvara. Svaren kommer
att betyda mycket för förbundets fortsat-
ta arbete, så det är mycket angeläget att
de som fått formuläret deltar i undersök-
ningen.

Svaren kommer att behandlas till-
sammans med de uppgifter som finns i
förbundets lönestatistik och därefter av-
identifieras. Enskilda individer kommer
inte att kunna urskiljas i de samman-
ställningar som kommer att göras av ma-
terialet.

Som en komplettering till denna
kvantitativa undersökning kommer Lä-
karförbundet också att göra en kvalitativ
studie. Detta sker i form av djupintervju-
er med 40 medlemmar som också de har
valts ut slumpmässigt. 

Har just Du fått ett frågeformulär?
Då har Du en bra möjlighet att påverka
förbundets yrkanden och förhandlingar
i nästa avtalsrörelse! Ta chansen att ut-
öva din föreningsdemokratiska rättig-
het!

uno.kaarik@lakartidningen.se
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