
Mats Gustavsson, som varit chef-
läkare för primärvården i Skellef-
teå sjukvård i 14 år, avgick som
chefläkare vid årsskiftet. 

❙ ❙ Varför slutar du?

– För ett år sedan slutade jag i lands-
tingets ledningsgrupp för hälso- och
sjukvården, eftersom jag inte var överens
med landstingsledningen om den ute-
blivna satsningen på den nationella hand-
lingsplanen. Jag var kvar som chefläkare
för primärvården i Skellefteå sjukvård,
men det var naturligt att kliva av nu när
vi går över till en organisation med när-
sjukvård och specialistsjukvård som jag i
och för sig också haft åsikter om.

Vad har du att invända?

– När man talar om närsjukvård och
behovet av fast läkarkontakt skulle man
satsa på fler distriktssköterskor, familje-
läkare, psykologer och kuratorer, och det
har man inte gjort. Vad gäller primärvår-
den har pengarna enligt den nationella
handlingsplanen främst gått till speciella
projekt och inte till förstärkning av det
vardagliga arbetet. Vi har inte fått peng-
ar i den omfattning vi borde ha fått.

– Och jag tycker inte att landstings-
ledningen har varit tillräckligt intresse-

rad av de erfarenheter och arbetssätt som
vi utvecklat i Skellefteå sjukvård. Det
underlättar beslutet.

Vad har ni gjort?

– Vi har jobbat mycket med kvalitets-
och förbättringsarbete enligt fyra teman:
tillgänglighet, samspel med patienter,
tillförlitlig vård och livskraftig organisa-
tion. Vi söker inte problem så mycket
utan fokuserar på vad vi vill uppnå. Vi
gör tester i liten skala, och om det blir
lyckat genomför vi i större skala. Vi har

utvecklat en bra uppföljning, och vi har
minskat ledningsgruppens betydelse
och i stället infört lärandeseminarier för
större grupper.

Hur är läkarbemanningen i Skellef-

teås primärvård?

– Vi har 25 procents vakanser bland
familjeläkarna. Kontinuiteten blir lidan-
de. Men genom att vi jobbat som vi gjort
har vi klarat oss relativt bra. Tillgänglig-
heten är som i landet i övrigt. Vi har lagt
över mycket jobb på annan personal.

Vad gör du nu?

– Jag är familjeläkare på Skellefte-
hamns vårdcentral till 75 procent, resten
av tiden arbetar jag i Memeologen (ut-
vecklingscentrum för sjukvården i Väs-
terbotten/red anm).

Är du bitter?

– Ibland. Det är oerhört kul att jobba
med patienter, men jag har satsat väldigt
hårt i 15 år på att utveckla primärvården
och är bitter över att det inte blivit mer av
den nationella handlingsplanen när vi
gjort ett bra jobb. Samtidigt kan jag kän-
na mig nöjd över att primärvården i
Skellefteå de sista åren utvecklat sitt ar-
bete och trots resursbrist fungerat bra.

Elisabet Ohlin
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Aktuellt och reportage

Privatläkare inom vissa speciali-
teter i Stockholm kan drabbas av
remisstvång från 1 april.

❙ ❙ Även rätten att skriva remiss kan
komma att inskränkas. Allt beror på för-
handlingar mellan landstinget och läkar-
föreningarna i Stockholm.

Anders Lönnberg (s), ordförande i
Stockholms läns landstings ägarutskott,
säger att krav på remiss till specialistlä-
kare kan införas i delar av specialistvår-
den redan från 1 april. 

– Det är lite beroende på hur förhand-
lingarna går, och det är inte fråga om nå-
got generellt remisskrav.

Det landstinget vill uppnå genom att
införa remisskrav är att »minska efter-
frågan« på specialistvård så att man spa-
rar 150 miljoner kronor. Landstinget vill
också att allmänläkare som går på taxa i
stället ska sluta vårdavtal om huslä-
karuppdrag med landstinget och helst
också flytta från Stockholms innerstad
till en förort med läkarbrist.

Förhandlingarna handlar också om

vilka som ska ha rätt att skriva remiss. 
– Detta är helt nytt, säger Christer

Sjödin, ordförande i Stockholms privat-
läkarförening, som anser att landstinget
använder det som ett starkt påtryck-
ningsmedel.

Endast husläkare och tandläkare ska
få skriva remiss till sjukgymnast. All-
mänläkare som ersätts enligt taxan – det
finns 127 sådana i landstinget – kan ock-
så mista sin rätt att skriva remiss till an-
nan läkare, detta som ett sätt att få taxe-
läkarna att istället vilja sluta vårdavtal.

Christer Sjödin är mycket bekymrad
över hotet om att inskränka remissrätten.

– Vi ifrågasätter om det är förenligt
med lagen. Det skulle inverka mycket på
våra arbetsförhållanden, och vi är oroa-
de. Vi kan inte alls förstå att det blir bil-
ligare, och vi tycker det hotar patientsä-
kerheten. Det blir väldigt orimligt om
jag har en dödssjuk patient.

Stockholms privatläkarförening tror
inte att vare sig remisskravet eller in-
skränkningen i remissrätt skulle spara
pengar, snarare tvärtom. Effekten blir att

patienten måste göra ett extra besök hos
en annan läkare för att få remiss.

– Vi är överens med landstinget om
att hitta vägar att spara pengar. Det vi
inte vill medverka till är att göra vården
mer komplicerad och dyrare. Vi uppfat-
tar remisskravet som en dold agenda för
att införa ett grindvaktssystem.

Privatläkarkåren har en hög medelål-
der, omkring 58 år. Naturlig avgång, ett
annat utnyttjande av medicinsk service
och av laboratorieresurser samt ett ökat
samarbete med läkemedelskommittén
för att få ner läkemedelskostnaderna är
andra sätt att spara pengar inom privat-
läkarkåren, enligt Christer Sjödin. 

Remisskrav får enligt lag inte införas
för vård hos psykiater, barnläkare eller
gynekolog. Remisskrav eller undantag
från sådant måste också gälla alla inom
en och samma specialitet. Därav följer
att privata allmänläkare inte kan drabbas
av remisskravet.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Chefläkare slutar – kritisk till resursfördelning

Rätten att skriva remiss 
kan inskränkas i Stockholm

Mats Gustavsson slutar efter 14 år som
chef för primärvården i Skellefteå.
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