
❙ ❙ Under rubriken »Sjukvårdens oför-
måga att följa vårdbehoven« tydliggör
Kjell Nyman i en debattartikel i Läkar-
tidningen 8/2004 (sidorna 713-4) flera
av de händelser och faktorer som skapat
de problem vi idag ser i primärvården.

Vi instämmer i hans beskrivning av
hur arbetsbelastningen ökat under sena-
re år för allmänläkarna och hur samtidigt
tillgängligheten för patienterna försäm-
rats då motsvarande nödvändiga sats-
ning med främst fler läkare inte gjorts.
För allmänläkarna har den ökade belast-
ningen betytt sämre möjligheter till fort-
bildning och forskning. En helt enkelt
dålig arbetsmiljö har gjort att alltför
många inte orkat med och därför bytt ar-
bete. Detta har i sin tur inte förbättrat ar-
betssituationen och därmed möjligheter-
na att rekrytera framför allt unga läkare
till allmänläkarspecialiteten och primär-
vården.

Vi delar också Kjell Nymans uppfatt-
ning att om primärvården skall kunna ge
alla invånare som önskar en fast läkar-
kontakt mer tid i patient–läkarmötet och
med god tillgänglighet krävs det fler all-
mänläkarspecialister i verksamheten.

Läkarbundets arbete med frågorna
Däremot delar vi inte hans uppfattning
att Läkarförbundet ofta skulle vara en
tillskyndare av i första hand sjukhus-
och specialistvård, trots de problem som
finns. Vi menar istället att Läkarförbun-
det och många av dess delföreningar se-
dan flera år varit väl medvetna om pro-
blemen och därför på olika sätt arbetat
för att komma till rätta med dem. 

Utifrån förbundets politik formulerad
i »En primärvårdsvision« (1998) gavs
ett aktivt och öppet stöd till regeringens
satsning på ett utbyggt familjeläkar-
system i Nationella handlingsplanen
2000. Läkarförbundet följde upp planen
2003 med ett kartläggningsarbete av hur
landstingen använt de statligt anvisade
medlen för bland annat en utbyggnad av
primärvårdens familjeläkarsystem. I
skriften »Hur går det med den nationella
handlingsplanen?« tvingas tyvärr Läkar-
förbundet fastslå att familjeläkarsats-
ningen inte blivit den verklighet som var
tänkt från statens sida. 

Protosförslaget
Mot denna bakgrund har därför, under
Distriktsläkarföreningens ledning och i
samarbete med Privatläkarföreningen,
Svensk förening för allmänmedicin och
Yngreläkarföreningen (Sylf), ett förslag
till ett nationellt familjeläkarsystem ta-
gits fram, Protos. Förslaget innebär en
tydlig lagreglering och därmed ett
system med lika villkor för hela landet,
för såväl patienternas tillgänglighet och
vårdkvaliteten som familjeläkarnas vill-
kor. Inte minst det sista är viktigt för att
alltid kunna erbjuda läkarna en attraktiv
arbetsmiljö och därmed ge möjlighet till
nödvändig rekrytering av nya allmän-
läkare till systemet. 

En viktig del av förslaget är att det
skall bygga på ett tydligt och avgränsat
uppdrag med listning av alla landets in-
vånare. Ingen läkare skall ha fler än
1 500 invånare på sin lista. Denna vikti-
ga princip är sedan 2003 års fullmäktige
ett fastställt politiskt mål för Läkarför-
bundet.

Samlad sjukvårdspolitik
Sedan hösten 2003 har centralstyrelsen
arbetat med att ta fram en samlad
sjukvårdspolitik för Läkarförbundet,
som en enig läkarkår kan stå bakom. Det
är ytterst angeläget att professionen med

sina erfarenheter och kunskaper är med
och påverkar utformningen av den fram-
tida sjukvården. 

Förslaget »Svensk sjukvård i framti-
den – finansiering, styrning och struk-
tur« har i dagarna skickats till samtliga
delföreningar och finns även på förbun-
dets webbplats (www.slf.se) som en öp-
pen remiss för alla medlemmars syn-
punkter.

Nationellt familjeläkarsystem
En viktig del av förslaget är Protos, med
sitt förslag till ett nationellt familjeläkar-
system. Centralstyrelsens önskan är att
det skall bli hela förbundets politik. För-
hoppningen är nu att också alla delföre-
ningar och medlemmar sluter upp
bakom förslaget. Då har vi framöver
goda möjligheter att tillsammans och
med en stark röst driva våra krav på bra
och attraktiva villkor för framtidens fa-
miljeläkare. •

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.

Läkartidningen  ❙ Nr 11  ❙ 2004  ❙ Volym 101 1025

Debatt

Det behövs ett nationellt familjeläkar-
system för en stark primärvård

Allmänläkaren Kjell Nyman hävdade i Läkartidningen 8/2004 att Lä-
karförbundet för en allmänläkare ofta framstår »som en tillskyndare
av i första hand sjukhus- och specialistvård trots de problem som
finns«. Ordförandena i Läkarförbundet och Distriktsläkarföreningen
bemöter här kritiken och pekar bl a på arbetet med att ta fram en ny
samlad sjukvårdspolitik för Läkarförbundet, där det s k Protosförsla-
get till ett nationellt familjeläkarsystem utgör ett viktigt inslag.
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”Vi menar istället att Läkar-
förbundet och många av
dess delföreningar sedan
flera år varit väl medvetna
om problemen och därför på
olika sätt arbetat för att
komma till rätta med dem. 


