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Undersökningen presenterades på läkarförbun
dets primärvårdsseminarium i Almedalen i juli.

– Om man inte vet om man har en fast läkare 
eller inte, kan man nog inte säga att man har 
en fast läkarkontakt, kommenterade Peter Blid, 
marketing manager på Novus.

– En tragisk bild av svensk sjukvård, menade 
Anders W. Jonsson, riksdagsledamot och sjuk
vårdspolitisk talesperson för centerpartiet.

Sjukvårdsminister Lena Hallengren ville dock 

inte lova att listning på läkare kommer att finnas 
med i den proposition om primärvårdsreform som 
just nu bereds i socialdepartementet.

– Vi måste ha en realistiskt bild också. Vi har 
inte tillräckligt med allmänläkare, sa ministern, 
som förordade att personer med störst behov ska 
få fast läkare.

Anders W. Jonsson framhöll dock att alla bör 
ha fast läkare.

– Ska vi kunna jobba förebyggande måste även 
den pigga 25åringen ha en fast läkare, sa han, och 
menade att man också bör öppna för andra spe
cialister att jobba i primärvård och lista patienter.

Vissa regioner har hävdat att listningstak stri
der mot lagen, men det är fel, hävdade Anders 
W. Jonsson.

– Vi har bett riksdagens utredningstjänst att 
utreda detta åt oss, och de har sagt att lagen 
möjliggör listningstak.

Även liberalerna är positiva till listningstak.
– Det är viktigt att man kan lista sig på en fast 

läkare, och då måste man ha ett listningstak, 
menade Lina Nordquist, sjukvårdspolitisk tales
person för liberalerna i riksdagen.

Men kommer det ekonomiskt vara möjligt att 
driva en vårdcentral med så många läkare som en 
per 1 500 invånare? Idag räcker inte budgeten för 
det, kommenterade en läkare i publiken. Varken 
Anders W. Jonsson, Lina Nordquist eller Lena 
Hallengren ville lova mer pengar till primärvår
den, och påpekade att det främst är regionernas 
ansvar. 

Endast 27% har fast läkare
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Sex av tio svenskar anger att de saknar fast läkare i en undersökning som opinionsundersökningsföretaget Novus 
gjort bland 1 000 slumpvis utvalda personer i åldrarna 18–79 år. Endast 27% av de tillfrågade svarar att de har en 
fast läkare och 13% ”vet inte”. Av dem som saknar fast läkare önskar två tredjedelar att de hade en.

Peter Blid, marketing Director på Novus.

Ska vi kunna 
jobba förebyg-
gande måste 
även den pigga 
25-åringen ha 
en fast läkare.
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Provinsialläkarstiftelsens kurs hösten 2019
KONSULTATIONSMETODIK – EN BOOSTER
Datum och plats: 27–28 november, Steningevik Konferens. Internat.
Kursgivare: JanHelge Larsen, Gerd Ahlén, Staffan Ahlkvist & Bernd Sengpiel
Kursavgift: 5 375 kr + moms (internatkostnad ingår)
Anmälan: sker till leena.bergstrom@slf.se
För mer information gällande provinsialläkarstiftelsens kurser samt information 
om vårens spännande kurser besök https://slf.se/dlf/provinsiallakarstiftelsen/
aktuellakurser/

Kursbeskrivning: Välkommen på en intensiv 2dagarskurs i samtalsmetodik. En 
unik möjlighet att uppdatera dina färdigheter i konsultation. Korta teoripass 
varvas med praktiska övningar i smågrupper under direkt handledning av erfarna 
kursledare. 

Kursen fokuserar på att ge dig konkreta verktyg att använda i mötet med 
patienter för att underlätta vardagen som läkare. Handledning utifrån deltagarnas 
tidigare erfarenhetsnivå.


