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I aktuella debatter angående primärvården 
tycks fokus ligga på nätläkarna och deras 
verksamhet som av vissa anses suga pengar 
ur den befintliga primärvården. Färre disku
terar nu de kostsamma ”hyrläkarna” som ju 

skulle vara utrotade januari 2019.
Men det är inte de nya initiativen i primär

vården som är boven i dagens primärvård. Vi
deomöten med patienter är definitivt här för 
att stanna.

Fokus bör istället ligga på det stora miss
lyckande vi ser i planering av svensk sjukvård 
genom åren, landsting/regioner som alla ska 
uppfinna hjulet, årligen ändra de ekonomiska 
förutsättningarna, helst prioritera fysiska besök 
i snabb takt och nästan aldrig ge ersättning för 
telefonsamtal. Hembesök är idag nästan omöj
liga att hinna med! Och distriktsläkarbristen. 
Senaste åren har ju även läkarförbundet aktivt 
stöttat primärvården. Kampen för en utbyggd 
primärvård startade på 70talet med 1 läkare 
/1 500 listade och då var tonen en annan på 
förbundet!

Att läkare slår på varandra har alltid varit po
pulärt hos politiker men gagnar inte utvecklingen. 

Det är inte hos läkarkåren felen finns, inte 
heller hos de initiativtagare till nya vårdformer 
som ökar tillgängligheten för patienterna. Vi har 
ett monopolistiskt systemfel i den svenska vår
den. Fler läkare borde ta initiativet, men få orkar! 
Det är vi och vårt team som vet vad patienterna 
söker för.

Allt fler patienter söker idag via vårdappar. De 
hänvisas ibland från fysisk vård till nätdoktorn 
eller psykologen. Akuta patienter vill ha snabb 
tillgänglighet, exempelvis slipper de ta ledigt 
från arbetet, har kort väntetid, sitter hemma 
och visar upp barnets utslag/symtom eller ringer 
från utlandet för rådgivning. Återbesök kan lätt 
bokas in för uppföljning eller ny bedömning. 
Och som alltid kan vi distriktsläkare bedöma 
om besöket är adekvat för video eller om annan 
vårdkontakt krävs. Vi är ju som bekant också 
en lots i vården.

Fokus i debatten bör ligga på den framtida 
nationella primärvårdsreformen som Distriktslä
karföreningen och Läkarförbundet står bakom. 
Sjukvården är skattefinansierad. Patienterna be
höver en fast läkare! ”Låt tusen blommor blom
ma” sa sjukvårdsministern på 90talet i och med 
husläkarlagen!

Men kan det ske någon förändring med det 
byråkratiska system vi har i vårt land? Mycket 
tveksamt! Vi har hört det förut! 

Debatt

Debattera i Distriktsläkaren! Har du ett ämne du vill debattera, hör av dig! Rubrik sätts av redaktören, men föreslå gärna 
en egen. Skriv max 3 500 tecken inkl. blanksteg och bifoga en högupplöst bild av dig själv.

Det är inte nätläkare
vi borde diskutera
Det är inte nätläkarna som är boven i dagens primärvård. Debatten om nätläkare flyttar fokus från den långt viktigare 
frågan om nationell primärvårdsreform och fast läkare, skriver Christina Fabian, f.d. ordförande i Svenska Distrikts-
läkarföreningen.

Christina Fabian är distriktsläkare sedan 1974 och 
f.d. ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen 
och har också varit 2:e vice ordförande Läkarför
bundet. Hon är fortfarande kliniskt aktiv, bland 
annat som nätläkare.

Text:
Christina Fabian
Distriktsläkare


