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V älkommen till ett nytt nummer av Distriktsläkaren! 
Denna gång tar vi särskilt sikte på utveckling och 
innovation. Innovation, nya arbetssätt och digitali
sering lyfts ofta fram i debatten som lösningen på 
vårdens alla problem. Det finns tonvis med rapporter 

som beskriver varför det går så trögt. Vi läkare har beskyllts 
vara makthungriga och negativt inställda eftersom utveckling
en skulle kunna hota vår ”maktposition”. Inget gör mig mer 
arg. Jag vill gärna göra förändringar som gör vården effektivare 
för mig och för mina patienter. Jag utgår från att det gäller de 
flesta av oss. Vi går inte till jobbet för att bevaka vår position 
i någon slags vårdhierarki.

Den största händelsen på innovationsfronten de senaste 
åren är nog de fristående nätläkarbolagens framväxt. Vi är 
många som undrat hur de kan få fortsätta verka, trots låg 
evidens och skyhöga ersättningar för enkla åtgärder. Utredare 
Göran Stiernstedt föreslår i dagarna en hel rad lagändringar 
för att komma tillrätta med avarterna. Nu återstår att se vad 
våra politiker gör med hans förslag.

För att innovation ska kunna ske, är det viktigt att ersätt
ningssystemen är utformade så att uppfinningsrikedom och 
nytänkande stimuleras och blir möjligt. Vissa ersättningssy
stem är direkt kontraproduktiva, dvs. förhindrar nytänkande. 
Ett konkret exempel finns på Ringens vårdcentral i Stock
holm. Man har infört en chatt istället för dropin akut. Men 
projektet kräver särskilda medel, för med Stockholms ersätt
ningssystem är det rena döden att hitta på arbetssätt som 
leder till färre besök. Så ve mig om jag föreslår något liknande 
på min vårdcentral.

Hur ska vi då komma igång med utvecklingsarbetet ute på 
våra vårdcentraler? Mycket handlar om tid. Susanna Althini i 
Visby lyckades förra hösten driva igenom att alla distriktslä
karna skulle ha en dag per vecka avsatt till förbättringsarbete. 
Själv fick hon utvecklingstid inskrivet i sitt anställningskon
trakt. Det är oerhört glädjande att fler och fler vårdcentraler i 

sina platsannonser börjat utlova liknande villkor – tid avsatt 
för forsknings och utvecklingsarbete. För det är ju inte en 
”förmån” som andra. Det här är ju faktiskt något som också 
gagnar arbetsgivarna, våra patienter och vården i stort. Det är 
viktigt att vi distriktsläkare tar kommandot och driver utveck
lingsarbetet. Bra tips hur man konkret kan göra kan ni läsa i 
artikeln om förbättringsarbete på sid 37.

I våras motionerade DLF Stockholm om att läkare ska 
ha s.k. förtroendetid, dvs. tid avsatt för utvecklingsarbete, 
som man själv styr över. Efter viss jämkning har Distrikts
läkarföreningen nu tagit på sig att driva frågan vidare. Men 
vi vet att den snabbaste vägen att få till förändring är att vi 
alla, som individer, ställer krav. Så mitt råd är: ställ krav på 
utvecklingstid! Och 
få det inskrivet i era 
anställningskontrakt 
– precis som Susan
na Althini gjort. 
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Ställ krav på utvecklingstid
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