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Det har gått ett drygt år sedan Anna Nergårdh 
lämnade sitt delbetänkande ”God och nära vård 
– en primärvårdsreform” till regeringen. Ännu har 
ingen proposition kommit, men förslaget finns 
med på den så kallade 73punktslistan med refor
mer som regeringen ska genomföra tillsammans 
med centern och liberalerna. Anna Nergårdh tror 
att regeringen kommer med ett förslag till riks
dagen i höst.

– Det måste finnas en begränsning för di
striktsläkarnas uppdrag. Det är både en patientsä
kerhetsfråga och en arbetsmiljöfråga, säger hon. 
Ingen läkare kan vara fast läkare för hur många 
som helst. Men vi har föreslagit att listningstaket 
inte regleras i lag, utan genom föreskrifter från 
Socialstyrelsen.

På populationsbasis tycker Anna att 1/1 500 
kan vara en bra siffra, så att regionerna kan pla
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Sent i höst kommer troligen regeringens proposition om en Primärvårdsreform. Men det blir sannolikt inte något skarpt 
listningstak. Begreppet ”listning” finns inte ens i lagboken.

Distriktsläkaren har träffat utredare Anna Nergårdh som tagit fram förslaget om Primärvådsreform.

Anna Nergårdh och utredningssekreterare Louise Andersson i ett för dagen soligt Visby.
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nera för hur många distriktsläkare man egentligen 
behöver utbilda, men kan tänka sig att föreskrif
ten bör ha ett spann.

– Det beror förstås på vilken population den en
skilda vårdcentralen och doktorn har. Om man har 
många äldre... ja, då måste det förstås vara färre.

Anna Nergårdh tycker att det behövs list
ningstak både på vårdcentralsnivå och för en
skilda läkare.

– Man måste kunna vara både en stor och en 
liten vårdcentral, och genom ett listningstak reg
lera hur många man har kapacitet att ta hand om.

Ett problem är att begreppet listning inte finns 
i lagen, något som Göran Stiernstedt tittar på i 
sin utredning ”Styrning för en mer jämlik vård”. 
Stiernstedts utredning ser över lagen om valfrihet 
(”LOV:en”) för primärvården, men också styrning 
och ersättningssystemen, nätläkarna och hur man 
kan få en mer behovsbaserad och jämlik vård.

”Nu lägger de ner våra sjukhus”
I juni lämnade Anna Nergårdh delbetänkande tre 
i sin utredning. Här finns dock inte några skarpa 
förslag, utan i enlighet med uppdraget ska det 
innehålla bakgrundsresonemang och beskriver 
arbetet framåt. Det finns också ett avsnitt om 
hälso och sjukvårdssystemets historia, för att 
man också ska förstå allmänmedicinens historia 
i ett sammanhang.

– Vi hade en enorm lasarettexpansion på 50ta
let. Redan då insåg man att systemet var för sjuk
hustungt. Vi har pratat om en starkare primärvård 
ända sedan dess men har inte lyckats vända sku
tan. Jag tror det beror på bristande uthållighet. 
Man behöver också förklara för medborgarna varför 
vi behöver ställa om. Befolkningen ser sjukhuset 
som en trygghet. Det finns en risk att befolkningen 
uppfattar ”Nu lägger de ner vårt sjukhus”, om man 
säger att man vill stärka primärvården.

Jag träffar Anna Nergårdh i ett för dagen so
ligt Visby. Hon är en flitigt anlitad talare under 
Almedalsveckan. I år har det varit något färre än 
förra sommaren, ”bara” elva åtaganden. Anna har 
sommarbostad på Gotland och sparar pengar åt 
utredningen genom att hon och utredningssekre
terare Louise Andersson bor i sommarhuset. Efter 
intervjun ska de gå på tidningen Dagens Medicins 
”maktmingel”, dit de som enligt Dagens Medicins 
s.k. ”maktlista” har mest makt inom hälso och 
sjukvården är inbjudna. Anna står på plats 4, 
efter socialminister Lena Hallen gren, Socialsty
relsens generaldirektör Olivia Wigzell och Marie 
Morell, som är ordförande i SKL:s sjukvårdsde
legation.

Utbildning måste in i lagen
Att träffa människor har blivit något av Annas sig
num. Under utredningens gång har hon rest land 
och rike runt och talat med sjukvårdsfolk, patientor
ganisationer, kommuner och en hel del andra. Kri
tiska röster har hävdat att hon tar in alldeles för 

många synpunkter. Anna tycker dock att arbetet 
med referensgrupper och dialoger varit värdefullt 
och har beskrivit utredningen som ”en rörelse”.

– Jag har haft en bra dialog, inte minst med de 
fackliga företrädarna, som finns med i referens
grupperna. Det blir ett effektivt sätt att arbeta när 
man kan prata mer öppet, säger Anna.

Utbildning och fortbildning fanns inte med i 
delbetänkandet kring en primärvårdsreform. I det 
nya betänkandet finns det med resonemang hur 
man tänker kring detta framöver.

– I Hälso och sjukvårdslagen finns forskning 
reglerat, men utbildning finns inte med. Det finns 
en klar risk, med allt fler utförare, att man inte 
uppfattar utbildning som en del av uppdraget. 
Därför tycker jag att utbildningsuppdraget ock
så ska finnas med i lagen. Det skulle också ge 
bättre förutsättningar att reglera fortbildningen. 
Vi utreder möjligheten för ett sådant förslag till i 
slutbetänkandet i mars, säger Anna.

Eftersom det inte finns några konkreta förslag i 
det nya betänkandet blir det heller ingen remiss
runda den här gången. Utredningen ”Samordnad 
utveckling för god och nära vård” har jobbat i drygt 
2,5 år och hittills lämnat tre delbetänkanden.

Nytt uppdrag: lättare psykisk ohälsa
Slutbetänkandet skulle kommit i mars 2020 men 
15 augusti förlängdes utredningstiden till januari 
2021 eftersom regeringen fattade beslut om ett 
nytt tilläggsuppdrag – att utreda förutsättningarna 
för en ny form av ”skyndsamma och ändamålsen
liga insatser inom primärvården för personer med 
lättare psykisk ohälsa”. Utredningen ska också 
kartlägga vilka utbildningsinsatser som görs idag 
för att möte dessa behov i första linjens hälso 
och sjukvård, samt bedöma det eventuella beho
vet av nya utbildningsinsatser.

– Det är viktigt att påpeka att dessa nya til
läggsdirektiv inte påverkar tidsplanen för de frå
gor vi redan arbetar med. De uppdrag vi har kvar 
att redovisa; ändamålsenligheten med definition
erna öppen och sluten vård, samverkan mellan 
kommun och region inklusive planverktyg såsom 
patientkontrakt samt nationella taxan kommer vi 
som planerat att lämna förslag på i mars 2020. 
Förslagen utifrån de nya tilläggsdirektiven redovi
sar vi separat i januari 2021. Och när vi kommer 
så långt räknar jag förstås också med att flera 
delar i våra tidigare förslag, inte minst vårt för
slag till nationell primärvårdsreform, är på väg att 
genomföras. Tror det är viktigt att tänka på för er 
som idag har farhågan att detta nu blir ytterligare 
uppdrag som ska läggas på en redan ansträngd 
primärvård, skrev Anna Nergårdh på sin blogg 
veckan efter att det nya uppdraget blivit offentligt 
och kritiserats hårt av allmänläkare bland annat 
i sociala medier.

Det nya uppdraget bygger på en av punkterna 
i överenskommelsen mellan regeringspartierna, 
C och L, den s.k. januariöverenskommelsen. 
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