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Läkarförbundets tält i Visby var fullt när fast lä
karkontakt diskuterades. För hur ska det gå till, 
med dagens stora allmänläkarbrist?

Internationella jämförelser visar att Sverige 
tillhör bottenligan när det gäller tillgång till fast 
läkarkontakt i primärvården. Trots att vi har fan
tastiska medicinska resultat i svensk sjukvård ser 
vi en ökad ojämlikhet, en tilltagande subspeciali
sering och en fragmentering av vården, sa Marina 
Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen.

Hon inledde det första av föreningens två semi
narier i Almedalen och underströk primärvårdens 
viktiga roll för en mer jämlik, patientcentrerad 
och effektiv hälso och sjukvård.

I väntan på primärvårdsreformen
Heiko Botman, distriktsläkare i Örebro och sek
reterare i Distriktsläkarföreningens styrelse, lyf
te fram kontinuitet som en viktig förutsättning 
för att primärvårdsreformen ska lyckas. I länder 
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Viktigt satsa på fast läkare
– trots läkarbrist
Det går inte att vänta med att införa fast läkare tills allmänläkarbristen är löst. Satsa på kontinuitet och avgränsat 
uppdrag, så stannar läkarna. Det vinner alla på, även de som från början inte får en ordinarie distriktsläkare som sin 
fasta doktor, menar Distriktsläkarföreningens ordförande Marina Tuutma.

Frågan diskuterades på båda Distriktsläkarföreningens seminarier i Almedalen i somras.

Text:
Eva Nordin
Journalist

Donners plats i Visby under Almedalsveckan är ett myller av människor. Foto: Ylva Sandström
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med en välfungerande primärvård är kontinuitet 
en nyckelfaktor.

– Kontinuitet och fast läkarkontakt hänger 
ihop. Det finns övertygande forskning, bland an
nat från Nederländerna, som visar på kraftfulla 
effekter av att satsa på kontinuitet i primärvården.

Vinsterna är bland annat nöjdare patienter och 
vårdpersonal, ökad följsamhet till behandling, 
mindre överdiagnostik, färre besök på akutmot
tagningar, färre sjukhusinläggningar och lägre 
samhällskostnader.

Christina Tallberg, ordförande i PRO, pensio
närernas riksorganisation, påpekade att cirka 
300 000 sköra äldre i högsta grad är i fokus för 
diskussionen.

– För många äldre är kontinuitet oerhört vik
tigt, de vill komma till en fast läkare som känner 
sina patienter och kan deras sjukdomshistoria. 
Många har i regel flera olika sjukdomar, vilket 
kräver ett samlande grepp. Med fast läkare i pri
märvården skulle många onödiga sjukhusinlägg
ningar kunna förebyggas, och förändringar som 
sker över tid skulle mycket enklare kunna fångas 
upp, menade Christina Tallberg.

Anders W. Jonsson (C), ledamot i socialutskottet 
fick frågan vad han skulle kunna göra på riksplanet 
för att säkerställa fast läkare i primärvården.

– Det finns en politisk beslutsamhet att lösa 
problemen. I regeringsöverenskommelsen mellan 
C, L, S och MP i januari enades vi om att en 

primärvårdsreform ska sjösättas och vi är överens 
om att rätten till fast läkare ska säkras.

Fastläkarsystem gör det lättare att rekrytera
Emma Spak, samordnare för nära vård vid Sve
riges Kommuner och Landsting, menade att det 
inte går att sitta och vänta på en lagstiftning  
det finns mycket man kan göra under tiden. Hon 
lyfte fram Borgholms hälsocentral som ett gott 
exempel på primärvård som lyckats jobba med 
kontinuitet och som skapat ett fastläkarsystem.

Hon fick medhåll av Marina Tuutma som mena
de att man i en övergångsperiod kan införa fast 
läkare, även om det råder brist på allmänläkare.

– Dilemmat är att vissa patienter riskerar att bli 
utan fast läkare. Men den goda nyheten är att det 
ändå blir bättre även för dem. Under en övergångs
period får man försöka hitta lösningar. Det är bättre 
att ha en fast läkare som är anställd som hyrläkare 
än ingen läkare alls. Går man över till ett fastläkar
system med begränsat uppdrag, listningstak och 
teamarbete, vilket jag har testat 2005 i Värmland, 
blir det snabbt attraktivt att arbeta i primärvården 
och det blir också lättare att rekrytera.

Med hjälp av kontinuitet skulle man även kun
na frigöra fler allmänläkare som i dag har valt att 
arbeta deltid, på grund av en alltför hög arbets
belastning, menade Marina Tuutma.

– När arbetsmiljön förbättras väljer fler att gå 
upp i tid.

Dilemmat är att 
vissa patienter 
riskerar att bli 
utan fast läkare. 
Men den goda 
nyheten är att 
det ändå blir 
bättre även för 
dem.

Panelen i det första seminariet, bestående av Christina Tallberg, Anders W. Jonsson , Emma Spak, Marina Tuutma och Staffan Ahlkvist.
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Anders W. Jonsson inflikade att det finns ing
enting som säger att det inte går att införa ett 
listningstak redan i dag, något som han låtit Riks
dagens utredningstjänst utreda.

– Det måste dock fattas på enhetsnivå. Det är 
inget beslut som fattas på nationell eller regional 
nivå.

Många nyfärdiga specialister försvinner
I rapporten Allmän tillgång? som publicerades av 
Vårdanalys i augusti 2018, framkom att hälften av 
landets vårdcentraler har vakanser. Läkarbristen 
beror till stor del på att det har saknats en samlad 
och långsiktig strategi för primärvårdens läkar
försörjning på nationell och regional nivå. Många 
väntar nu på en kommande primärvårdsreform. 
När den kommer är dock fortfarande oklart. I dag 
utgör specialister i allmänmedicin cirka 15 pro
cent av läkarkåren. Målet är en fördubbling. Men 
det kommer att ta tid att utbilda nya allmänläka
re. Vilka övergångslösningar krävs i väntan på en 
genomförd primärvårdsreform? Med den frågan 
inledde Camilla Sandin Bergh, specialist i allmän
medicin, styrelseledamot i Distriktsläkarförening
en samt STstudierektor i Göteborg, Distriktslä
karföreningens andra seminarium med titeln ”Så 
löser vi läkarbemanningen i primärvården”.

– Under de senaste åren har vi lyckats fördubb
la antalet STläkare i allmänmedicin och det är 
glädjande. Men när de blir färdiga väljer många att 
inte söka en fast anställning i primärvården och en 
hel del lämnar primärvården helt och hållet. Det 
här är ett stort problem, sa Camilla Sandin Bergh.

Gröna öar ett framgångsrecept
Ola Bergstrand, i dag förvaltningsstrateg i Region 
Skåne och författare till rapporten ”Hur behål

ler man och lockar läkare till primärvården?”, 
en slags kokbok på hur man skapar en attraktiv 
arbetsplats, berättade under seminariet om sina 
erfarenheter och vad som är viktigt för att skapa 
en hållbar och attraktiv primärvård.

– I väntan på full bemanning är det viktigt att 
man försöker skapa ett framtidshopp och ta egna 
initiativ. Det skapar en positiv spiral. Ledarskapet 
är också otroligt viktigt och här behöver vi läkare 
axla den rollen.

Ola Bergstrand blev färdig specialist 2010 
och året därpå blev han verksamhetschef för 
vårdcentralen Löddeköpinge som ligger drygt en 
mil utanför Lund. Efter en längre ledarskapskurs 
under sin STutbildning fick han blodad tand för 
chefs och ledarskapsfrågor.

När Ola Bergstrand kom till vårdcentralen 
ställdes han inför svåra utmaningar; distrikts
läkarna gick på knäna och två STläkare hade 
sagt upp sig med hänvisning till en alltför tung 
arbetsbelastning.

– Vid den tiden var vi tre distriktsläkare, tre 
år senare var vi 16 stycken och fullbemannade. 
Framgångsreceptet handlar om att skapa delak
tighet i arbetsgruppen, låta medarbetare få styra 
mer över sin arbetstid och jourer, att det finns 
handledning, möjligheter till fortbildning och en 
variation i arbetet. Få orkar ha mottagning varje 
dag från 8 till 17.

En annan viktig faktor för att lyckas, menade 
Ola Bergstrand, är att det finns ett avgränsat upp
drag eller listning av patienter med en namngiven 
doktor. Kontinuiteten är viktig för kvaliteten.

Estland en föregångare
Maria Tuutma, som arbetat många år i Estland 
innan hon kom till Sverige 2004, berättade om 

Det finns ingen-
ting som säger 
att det inte går 
att införa ett 
listningstak 
redan i dag.

Panelsamtal med från vänster Acko Ankarberg, Fredrik Lennartsson, Ola Bergstrand, Marina Tuutma och Camilla Sandin Bergh. Foto: Ylva Sandström
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Många avvikelser registrerades i Örebro
Under vecka 24 hade DLF Örebro ”avvikelsevecka”. Syftet var 
att skriva avvikelser på läkarnas arbetsmiljö utifrån ett patientsä-
kerhetsperspektiv.

-Vi har märkt att alldeles för lite fokus sätts på de risker med 
dålig arbetsmiljö, som vi upplever. Många gånger har vi en ledning 
som verkar resonera att om inga avvikelser finns så finns det inte 
heller något problem. Under vecka 24 uppmanade vi därför alla 
våra kollegor att skriva avvikelser på allt som vi ”kränger oss” för 
att få till, allt det vi gör för att få ihop det för patienternas skull, 

trots att det inte finns avsatt tid för det, säger Helena Borenäs 
från DLF Örebro. 

DLF Örebro kan ännu inte ge en exakt siffra om hur många 
avvikelser som inkom men de är sammanställda på områdesnivå 
och kommer att återkopplas efter sommaren. 

-Vi upplevde att vi i diskussion med områdeschefer lättare kan 
visa hur en dålig arbetsmiljö kan påverka patientsäkerheten och 
skapa diskussion om vad vi egentligen menar när vi pratar om 
”dålig arbetsmiljö”, säger Helena Borenäs.

Svag evidens för telefonrådgivning
Det finns mycket svag evidens för att telefonrådgivning som till 
exempel 1177 verkligen avlastar vården. Det finns idag studier som 
talar för att telefonrådgivning leder till ett ökat antal vårdkontakter. 
Det är också oklart om kostnadseffektiviteten.

– Vi har kanske fokuserat för länge på lägsta omhändertagan-
denivå istället för den effektivaste, menade Magnus Kåregård, 
distriktsläkare från Skåne, som under Almedalsveckan deltog 
i ett seminarium när telefonrådgivningens vara eller icke vara 
diskuterades.

– Det visar sig att vi gör väldigt många saker utan evidens, men 
när någon kräver att vi ska tvätta händerna mellan patienterna, 

ja, då skriker läkare efter evidens, menade utredaren och infek-
tionsläkaren Göran Stiernstedt, som också deltog i panelsamtalet.

Arrangör för diskussionen var företaget Collabodoc, som ta-
git fram en digital lösning för en lättakut, vilken används av ett 
50-tal vårdcentraler i landet. Collabodoc har av konkurrenterna 
kritiserats för att inte arbeta med triagering.

– I en studie från 2014 visade det sig att patientbesöken bara 
sköts upp vid triage, men de blev likväl av. Däremot var patienterna 
mindre nöjda, påpekade Collabodocs VD Staffan Bjessmo.

Frågan om 1177 borde läggas ner förblev dock obesvarad.

hur Estland förändrade sitt hälso och sjukvårds
system i början av 1990talet.

– Det som var avgörande var att man från 1992 
gick från att vara distriktsläkare till familjeläkare, 
och från distrikt till ett uppdrag med begränsad 
lista. Man kunde börja bygga relationer med sina 
patienter, sätta tak. Det fanns också en fram
tidstro och en tillit från staten och myndigheter 
som exempelvis Försäkringskassan. Många kän
de en stor entusiasm och vi fick många ”trötta” 
sjukhusläkare som ville komma till primärvården. 
Under cirka fem år hade vi en övergångsperiod 
då andra specialiteter fick en möjlighet att bli fa
miljeläkare. Det resulterade i att hälsocentralerna 
till slut kunde fullbemannas.

Vad kan Sverige då lära av Estland? Man måste 
börja med reformen, gå från ord till verkstad, inte 
vänta tills det finns tillräckligt många allmänläk
are, menade Marina Tuutma.

Region Skåne satsar på arbetsmiljön
I diskussionerna deltog även Fredrik Lennarts
son, chef för avdelningen för vård och omsorg 
på Sveriges Kommuner och Landsting. Han fick 
frågan vilket ansvar SKL tänker ta för att stötta 
genomförandet av primärvårdsreformen, i väntan 
på att bemanningsfrågan blir löst.

– Det är en avgörande framtidsfråga. I min nu
varande roll på SKL finns ett nära samarbete med 

utredaren Anna Nergårdh. Det satsas också flera 
miljarder på omställningen till en nära vård så att 
regionerna får förutsättningar att nå målbilden. 
Det centrala nu är att skapa ett framtidshopp och 
en välfungerande arbetsmiljö.

Acko Ankarberg (KD), ordförande i social
utskottet, bekräftade den forskning som lyfts fram 
och som visat på vinsterna med fasta läkare i 
primärvården.

– Nu väntar vi med spänning på primärvårdsre
formen och besked om vad propositionen innehåll
er. Och vi hoppas att det kommer snart, annars är 
risken att det blir en sufflé av utredningen.

Ola Bergstrand menade att det inte finns tid 
att vänta på en proposition, primärvården går på 
knäna och distriktsläkare väljer att lämna sina 
tjänster. Det krävs handling nu.

– Under hösten kommer vi i Region Skåne att 
göra en stor arbetsmiljösatsning. Det handlar 
bland annat om att ge vårdcentraler utvecklings
tid och verktyg för att jobba med medicinska kva
litetsdata. Vi tittar även på sjukskrivningsbördan 
som är en tung del för många distriktsläkare. Här 
försöker vi satsa mer på rehabkoordinatorer som 
kan avlasta distriktsläkarna och vara spindlar i 
nätet och hålla kontakten med myndigheter. Det 
handlar också om att underlätta remisshantering
en. Vi behöver göra fler saker samtidigt, i väntan 
på en primärvårdsreform, sa Ola Bergstrand. 

Man måste gå 
från ord till 
verkstad, inte 
vänta tills det 
finns tillräckligt 
många allmän-
läkare. 
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