
Socialminister Lars Engqvist vill
till Distriktsläkarföreningens sto-
ra glädje pröva Protos-modellen i
några landsting. Nu tänker han
övertyga Landstingsförbundet. 

❙ ❙ För att skynda på målet 6 000 allmän-
läkarspecialister i landet år 2008 vill so-
cialminister Lars Engqvist göra upp med
Landstingsförbundet och några lands-
ting om att fullskaligt pröva Protos-mo-
dellen, som han ser som »mycket lock-
ande«, i några landsting.

– Vår ambition är att övertyga Lands-
tingsförbundet, sa socialministern vid
Distriktsläkarföreningens fullmäktige-
möte i Stockholm i fredags.

– Glädjande ord, sa ordförande Ben-
ny Ståhlberg, och senare:

– Att socialministern stöder Protos
betyder oerhört mycket. En försöksverk-
samhet är precis i linje med vårt arbete
och kommer att bli högsta prioritet i
DLFs arbete nu. 

Engqvist vill skriva avtal med Lands-
tingsförbundet i höst och hoppas att någ-
ra landsting ska vara utsedda under året.
En försöksverksamhet kan om den faller
väl ut även leda till lagstiftning.

– Det var så man gjorde i Norge. Det
är dags för oss att få skjuts i primärvår-
den och då spelar Protos en central roll,
sa Engqvist.

På en fråga sa Engqvist att han inte

vill att staten tar över rollen som bestäl-
lare av sjukvård. Han vill behålla lands-
tingen. Men de kan bli färre och större.
Ökad nationell reglering av sjukvården
är att vänta.

Märkbart kritisk till avstannad satsning
Att primärvården inte har en större andel
av den svenska sjukvården skapar pro-
blem för hela vårdkedjan, sa Engqvist,
som var märkbart kritisk till landstingen
och irriterad över att satsningen enligt
den Nationella handlingsplanen med
målet en allmänläkarspecialist på 1 500
invånare år 2008 stannat upp. 

Att landstingens och kommunernas
ekonomi har blivit sämre är inte den
enda orsaken. Grundtanken med en fast
läkarkontakt är ifrågasatt på flera håll,
menade Engqvist, och pekade på en all-
mänpolitisk oklarhet om vad som är pri-
märvårdens uppdrag. Till exempel ac-
cepterar han  inte att folkhälsofrågor pri-
oriteras på bekostnad av läkarkontakt
vid sjukdom.

– Det primära är att jag ska få möta en
läkare så snart som jag önskar det.

Inte heller föranleder det faktum att
allt fler patienter idag är pålästa, ställer
sin egen preliminära diagnos och själva
vill välja annan specialist direkt, en an-
nan ordning. 

– Jag är stor vän av informationssam-
hället, men den aktiva patienten står inte
i konflikt med att den första man möter
är familjeläkaren.

Motstånd även inom läkarkåren
Inte heller bör företagshälsovården ta på
sig ett primärvårdsuppdrag. Den ska hål-
la sig till det som är arbetsrelaterat. Att
sjuksköterskeledd primärvård införts på
vissa håll kan vara ytterligare ett mot-
stånd, men motstånd finns också inom
läkarkåren, menade Engqvist. Från
andra specialister som ifrågasätter all-
mänläkarens roll och som sjukvårdshu-
vudmännen lyssnar på. 

– Läkarkåren måste ha en hållning.
Att hela Läkarförbundet väntas ställa

sig bakom Protos gladde Engqvist.
– Då har något mycket stort hänt, sa

han.
Lars Engqvist uttalade sig också

apropå upphandlingen i Västmanland
och Lagen om offentlig upphandling
som ett hinder för fast läkarkontakt.

– Protos är ett sätt att delvis lösa pro-
blemet och därför ganska attraktivt.

Han beklagade också läkaravhoppen
på Fammi (se sid 1590), som han tycker
har behövts i opinionsbildningen. 

– Vi behöver ett familjemedicinskt
institut om vi ska ha försöksverksamhet.
Goda krafter tycker att det går för trögt
och långsamt.

Regeringen vill fortsätta att anslå me-
del för den Nationella handlingsplanen
även för 2005 och 2006, men då kom-
mer hårdare villkor att ställas på huvud-
männen, varslade Engqvist.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se

1584 Läkartidningen  ❙ Nr 18  ❙ 2004  ❙ Volym 101

Aktuellt och reportage
Redaktionssekreterare: Anna Filipsson    08-790 34 88    anna.filipsson@lakartidningen.se

Socialministern på Distriktsläkarföreningens fullmäktige:

»Protos är mycket lockande«
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Protos är allmänläkarnas förslag
till ett nationellt lagreglerat famil-
jeläkarsystem. Centrala delar är
fritt läkarval, fri etablering för upp
till en specialist på 1 500 invånare,
producentneutralitet, kombinerad
kapitations- och prestationsersätt-
ning. Läs mer www.svdlf.se. För-
slaget är en del av den förbunds-
gemensamma sjukvårdspolitik
som Läkarförbundets centralsty-
relse väntas anta denna vecka.

Vid Distriktsläkarföreningens fullmäktige-
möte stod det klart att socialminister Lars
Enqvist vill göra upp med Landstings-
förbundet och några landsting om att
fullskaligt pröva Protos-modellen.

❙ ❙ Distriktsläkarföreningens fullmäkti-
ge sa nej till sin styrelses förslag att helt
överlåta åt försäkringskassan att bedöma
arbetsförmåga vid sjukskrivningar över
tre månader, se Läkartidningen nr
13/2004.

Motargumenten övervägde. 
– Jag tycker att samarbetet med för-

säkringskassan är ett större problem, sa

Karin Träff Nordström, Mellersta Skå-
ne. 

Läkarförbundets första vice ordfö-
rande Eva Nilsson Bågenholm:

– Jag tror ni måste vara mer rädda om
er roll i primärvården. Ni är de enda som
kan göra svåra bedömningar. Ingen för-
säkringshandläggare kan göra det. Och
om man tar ert förslag kommer vi att få

ett förslag om second opinion igen. Vi
ska inte ge upp, vi ska kräva bättre förut-
sättningar, mer tid och pengar, så ska det
nog bli bra. 

Styrelsen tog tillbaka sitt förslag och
fick i uppdrag att fortsätta arbetet i linje
med det arbete som pågår inom förbun-
det för bättre förutsättningar för sjukin-
tygsskrivande läkare. (LT)

DLF vill inte släppa bedömning av arbetsförmåga


