
1090  läkartidningen nr 16 2010 volym 107

n debatt och brev

glesbygd, vilket ger andra 
villkor för konkurrens än i 
storstad. Även om de flesta 
allmänläkare arbetar relativt 
nära sjukhus spelar läkar-
bristen i glesbygden säkert 
roll för utfallet av studien. 

Både 2005 och 2008 ansåg 
nästan samtliga responden-
ter att allmänläkaren ska ha 
ett tydligt avgränsat uppdrag. 
Tvärtemot intentionerna i 
FLS upplevde läkarna 2008 
ett mindre tydligt avgränsat 
uppdrag än tidigare och mer 
otydlighet i fråga om antalet 
läkare som behövs. Dessutom 
upplevde man den nya orga-
nisationen som mindre effek-
tiv än den tidigare, vilket kan 
ha berott på ökad administra-
tion. Att patienten fritt kan 
välja läkare i dag håller läkar-
na med om är bra, även om 
det finns ett minskat stöd för 
den principen.

Familjeläkarsystemet som 
reform förefaller ha haft 
dåligt stöd i läkargruppen i 
Värmland; endast 27 procent 
instämde i påståendet att 
FLS varit övervägande posi-
tivt. År 2008 uppgav 61 pro-
cent att de skulle föredra ett 
enhetligt nationellt ersätt-
ningssystem, även om stödet 
för konkurrens inom primär-
vården var lågt. Även i Läkar-
förbundets enkät är stödet 
för utformningen av ersätt-
ningssystemen lågt i de tre 
undersökta landstingen. 

Beträffande arbetsmiljön kan 
man se att läkarna upplevt 
flera försämringar. De har 

fått svårare att variera sina 
arbetsuppgifter, har få möj-
ligheter till fortbildning och 
har fått svårare att skapa en 
god relation till patienterna 
och att göra hembesök. I det 
övergripande påståendet 
»Jag trivs på arbetet« instäm-
de 77 procent år 2005 och 
68 procent år 2008. 

Ett observandum är att 
kvinnor i lägre grad angav att 
de trivdes på arbetet; andelen 
sjönk från 87 till 64 procent. 
En förklaring kan vara att 
när patienterna fritt får välja 
läkare tenderar kvinnliga lä-
kare i högre grad än manliga 
att attrahera patienter med 
emotionella besvär [6].

Det framgår också av den 
aktuella studien att kvinnliga 
läkare upplevde en större för-
sämring av möjligheterna att 
skapa en god relation till pa-
tienten, att infria patienter-
nas förväntningar och att få 
möjligheter till fortbildning. 
Kvinnliga läkare ansåg också 
i lägre grad än manliga att lö-
nesättningen ska vara relate-
rad till produktivitet. 

I Västmanland, där man 
haft ett mångårigt familje-
läkarsystem, har det dock 
framhållits att farhågor om 
ökad bundenhet till patienter-
na och minskad rörlighet för 
läkarna inte har besannats [7]. 

Det fanns ett lågt stöd för 
familjeläkarsystemet i läkar-
gruppen. Det förefaller som 
att ett system med listning på 
enskild läkare gör att man i 
flera hänseenden upplever sig 
vara mera låst, detta gäller 
särskilt kvinnor. Diskrepan-
sen mellan läkarnas värde-
ringar och den verklighet 
man arbetat i har skapat 
frustration och missnöje. 

Ersättningssystem som 
bygger på patientens fria 
läkarval kan få negativa kon-
sekvenser för läkarna och i 
förlängningen även för pa-
tienterna. För patienten är 
det viktigt att den lokala pri-
märvården ges samma möj-
ligheter överallt. Det innebär 
att ersättningssystemet mås-
te ta hänsyn till att lokala för-
utsättningar skiftar och att 
läkarbrist är vanlig, särskilt i 

glesbygd. Ett system baserat 
på listning på enskild läkare 
är olämpligt, och listning på 
vårdenhet är att föredra. 
 

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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n Den 25 mars i år hade New 
York Times en artikel med 
rubriken »More doctors giv-
ing up private practices«. Det 
är en artikel som beskriver 
hur synen på läkaryrket hål-
ler på att förändras i USA,  
vilket får samma konsekven-
ser som vi noterat i Sverige, 
trots helt olika sjukvårdssy-
stem. Som ett märkligt sam-
manträffande publicerades i 
LT veckan därpå två debatt-
artiklar, som ur olika per-
spektiv lyfte fram läkaryr-
kets existentiella kris [1, 2 ].

traditionellt har sjukvården i 
USA till en stor del burits upp 
av doktorer som behandlat 
sina patienter i små privata 
mottagningar. I USA ser man 
nu hur de små privata mot-
tagningarna minskar i snabb 
takt. Detta förklaras av att 
yngre läkare föredrar att vara 
anställda och ha regelbundna 
arbetstider, vilket gynnar 
tillväxten av större sjuk-
vårdsenheter. 

Fördelen är att olika specia-
lister nu samlas under sam-
ma tak, men samtidigt ser 
artikelförfattaren denna ut-
veckling som ett hot mot den 
nära relationen mellan läkare 
och patient, som känneteck-
nas av kontinuitet och hög 
tillgänglighet. En annan 
oönskad effekt av denna ök-
ning av stora sjukvårdsföre-
tag är att de varit kostnads-
drivande, eftersom de i vissa 

delar av landet fått en mono-
polställning. 

Det är således intressant att 
notera att det finns tecken på 
att det vi ser i Sverige när det 
gäller läkarrollens förändring 
är del av en global trend, som 
inte är beroende av hälso- och 
sjukvårdens finansiering eller 
organisation. I Sverige kan vi 
också jämföra hur läkaryrkets 
förändring har sin motsvarig-
het i skolans värld och lärar-
yrkets förändring.
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Läkarroll i förändring

»Beträffande arbets-
miljön kan man se att 
läkarna upplevt flera 
försämringar. De har 
fått svårare att variera 
sina arbetsuppgifter, 
har få möjligheter till 
fortbildning och har 
fått svårare att skapa 
en god relation till 
patienterna och att 
göra hembesök.«

Artikeln i New York Times.
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