
Distriktsläkaren   |   3-2019 5

Listningen har varit en juridisk knepfråga, då det 
hittills inte funnits som begrepp i lagstiftningen. 
Detta kommer ändras, om Göran Stiernstedt får 
som han vill. Möjligheten att ha listtak föreslås 
också förtydligas, men det blir inget siffersatt tak. 
Nivån avgörs bäst på varje arbetsplats, menar han. 
Han tror inte heller på listning på läkare är realis
tiskt. Däremot ska alla ha ”rätt att veta vem som 
är ens läkare” och han föreslår att det blir varje 
vårdcentrals ansvar att kunna namnge en läkare.

– De länder som har listning på läkare har 
ökande problem, t.ex. England och Norge. Det 
fungerar inte, menar Göran Stiernstedt. I länder 
där man har egen läkare jobbar läkarna också 
oftast med privata avtal, och så ser inte vården ut 
i Sverige. Jag är inte oense med läkarförbundet i 
sak om fast läkare, men vi är oense om lösningen.

Utredningen föreslår samma avgift i hela lan
det för besök i primärvården, initialt 100 kr men 
på sikt 0 kr. För att premiera kontinuitet föreslås 
lägre avgift för besök på den vårdcentral där man 
är listad medan det ska kosta mer att besöka 
andra vårdcentraler. Möjligheten att lista om sig 
föreslås begränsas till två gånger per år.

Utomlänsersättning försvinner
Mest omdiskuterat har kanske nätläkarnas ersätt
ningar varit. Utredningen föreslår att kryphålet för 
nätläkarbolagen att utnyttja utomlänsersättningen 
täpps till. Specialersättningar som utomlänstaxan 
ska försvinna och listning ska vara huvudregeln. 
Det ska inte löna sig att ta emot otrohetspatienter. 
Samtidigt måste vårdcentraler erbjuda både digi
tal och fysisk vård. På så sätt hoppas utredningen 
att den digitala vården integreras med den fysiska.

– Det kan vårdcentralerna lösa genom att ord
na digital vård själva, eller knyta till sig en digi
tal vårdgivare som underleverantör, säger Göran 
Stiernstedt, men påpekar att reglerna för vad en 
underleverantör kan göra kommer att förtydligas.

– Att vara underleverantör innebär att man 
stödjer vårdcentralen i dess grunduppdrag, dvs. 
att ge vård för vårdcentralens listade patienter, 
inte som dagens digitala vårdgivare som i sina 
samarbeten med vårdcentraler inte alls servar 
vårdcentralens listade patienter, utan patienter 
från hela landet.

Det kommer att uppstå vårdcentraler med di
gital profil, tror han.

Kombinerat med en begränsning för hur många 
gånger en patient får lista om sig per år och med 
en möjlighet för en region att sätta stopp för antal 
listade om man har orealistiskt många från andra 
regioner, hoppas han att minimera antal patien
ter som listar sig på en vårdgivare geografiskt så 
långt bort att de i realiteten inte har någon fysisk 
vårdcentral att tillgå. Att begränsa möjligheten att 

Det blir stopp för kryphålet med utomlänsersättning för nätläkarbolagen om Göran Stiernstedt får bestämma. Möjlig-
heten till listtak förtydligas också – men det föreslås ingen absolut siffra och ingen tydlig listning på läkare. I dagarna 
lämnar han sin utredning ”Styrning för en mer jämlik vård” till socialminister Lena Hallengren.
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välja vårdcentral i hela landet tror Göran Stiern
stedt dock inte är möjligt att få igenom, och han 
kommer inte lägga ett sådant förslag. Det kom
mer alltså fortsatt vara möjligt att vara bosatt i 
Lund och ha sin vårdcentral i Luleå och tvärtom. 
Däremot kan det bli knepigt för dessa patienter 
att få lista om sig till en vårdcentral närmre, om 
man redan listat om sig ett par gånger.

Kapitering minst dåligt
Utredningen lämnar inte bara förslag för nätläka
re, utan även rekommendationer till landstingen 
om hur ersättningssystemen ska vara utformade. 
Bland annat rekommenderas landstingen att till
sammans ta fram vissa gemensamma regler för 
hela landet. Kapitering bör införas som huvud
princip – i hela landet.

– Det finns inget perfekt ersättningssystem, 
men kapitering är det minst dåliga, menar Göran 
Stiernstedt.

Medicinsk service och läkemedel föreslås i 
ökande utsträckning bli en fri nyttighet.

– Vi har hört talas om patienter som sökt upp
repade gånger för hosta utan att bli lungröntgade. 
Men det är ingen som har diskuterat om det kan 

bero på kostnaden. Att låta läkarna avgöra vilka 
prover och undersökningar som ska göras, det är 
tillitsbaserad styrning.

Vidare föreslår utredningen att möjligheten att 
årligen ändra i ersättningssystemen begränsas.

– Idag ändras ersättningar och regler varje år. 
Det måste vara någon slags stabilitet och möj
lighet för vårdgivarna att planera, säger Göran 
Stiernstedt. 
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I december 2017 gav regeringen Göran Stiern
stedt i uppdrag att utreda och lämna förslag 
på hur man ska få bort vinstjakten i välfär
den, samt hur man ska säkerställa att vårdens 
pengar går till det de är avsedda för. I mars 
2018 fick utredningen tilläggsuppdraget att 
analysera hur ett hållbart system för så kallade 
nätläkare kan skapas och hur sådana tjänster 
ska bidra till principen om vård efter behov.
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