
na på vårdgivaren/landstinget och inte som i dag på varje en-
skild verksamhet. Varje vårdenhet bör få sätta upp ett rimligt 
tak för det antal patienter man kan ta hand om utifrån verk-
samhetens förutsättningar. Det ger enskilda läkare, distrikts-
sköterskor och hela enheten en rimlig arbetsbelastning, skapar 
arbetsglädje och trivsel samt ökar kvalitén i vården. Akuta och 
halvakuta ärenden kan då tas om hand på icke jourtid och be-
lastning på akutmottagningar och jourcentraler minskar. Äld-
re patienter och långvarigt sjuka får en bättre och säkrare vård.

Orimliga förhållanden
En vårdcentral med tre specialister i allmänmedicin kan 
rimligtvis inte ha ansvar för 12 000 patienter, fyra särskilda 
boenden, bedriva BVC och dessutom ingå i det allmänna 
åtagandet i länet med både hemjour nattetid och jourcentrals-
verksamhet. Liknande orimliga förutsättningar brottas många 
vårdcentraler runt om i landet ständigt med.

Ansvaret att ta hand om alltför många patienter gör att läka-
re går på knäna, blir sjukskrivna eller säger upp sig för att jobba 
med annat. Här ligger nog också en stor förklaring till varför så 
många specialister i allmänmedicin väljer att arbeta deltid. Lä-
karbristen i primärvården utgör även ett arbetsmiljöproblem 
för distriktssköterskor och annan vårdpersonal. Vem lockas till 
arbete i en sådan verksamhet? Listningstak är en grundförut-
sättning för att listning på läkare ska kunna bli verklighet.

En vårdcentral med tre specialister i allmänmedicin kan 
rimligtvis inte ha ansvar för 12 000 patienter, fyra särskil-
da boenden, bedriva BVC och dessutom bidra med både 
hemjour nattetid och jourcentralsverksamhet. Men för 
många vårdcentraler ser det ut precis så här. Det är en 
ohållbar situation, skriver bland andra Marina Tuutma, 
Svenska Distriktsläkarföreningen.

Framtidens sjukvård debatteras flitigt och då särskilt den ”Nä-
ra vården” som ska bli basen i svensk hälso- och sjukvård. Po-
litiker och statliga utredare försöker komma med olika förslag 
till lösningar. Stärkt vårdgaranti. Listning på läkare. Digitala 
besök. Annorlunda fördelning av arbetsuppgifter. Man hyser 
stora förhoppningar om en nationell primärvårdsreform.

Sverige har medicinska resultat i världsklass men brister 
i tillgänglighet, kontinuitet och samordning. En stor studie 
publicerad i The Lancet visar att Sverige rankas som fyra av 
195 undersökta länder när det gäller medicinska resultat. Det 
man tittade på var överlevnad vid 32 olika medicinska diag-
noser. Vi brister dock i kontinuitet, trygghet och tillgänglig-
het till läkare enligt en undersökning av The Commonwealth 
Fund.

En av nyckelfrågorna i sammanhanget är listningstak. Om 
patientflödet är större än tillgången på specialister i allmänme-
dicin och övrig personal på vårdcentralerna bör ansvaret ham-
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Man har föreslagit en ny professionsneutral vårdgaranti på 
tre dagar för bedömning i primärvården. En förstärkt vårdga-
ranti löser dock inte bristen på specialister i allmänmedicin. 
Vid brist på rätt kompetens finns risk för att patienten erbjuds 
ett kulissbesök för att uppfylla en vårdgaranti utan att få en 
lösning på sina problem. Det krävs ett ökat antal specialister 
i allmänmedicin för att tillsammans med distriktssköterskor 
och övrig personal kunna hantera patientflödet i primärvår-
den på ett kostnadseffektivt sätt.

Rätt kompetens avgörande
För att lyckas med det är det viktigt att ta fram en nationell 
strategi för en kraftfull ökning av antalet ST-tjänster inom 
allmänmedicin. Det bör även frigöras medel för påbyggnads-
utbildning för andra specialistläkare att bli specialister i all-
mänmedicin.

Att det finns tillgång till hälso- och sjukvårdspersonal med 
rätt kompetens är en förutsättning för en säker och kostnads-
effektiv vård. Grunden för en ökad tillgänglighet och konti-
nuitet ligger i kompetensförsörjningen. Det är vårdgivaren/
landstingets ansvar att det finns den personal som behövs för 
att en god vård ska kunna ges. Man måste tillsätta resurser och 
skapa en god arbetsmiljö så att personalen stannar kvar och 

nya lockas dit. Huvudansvaret måste ligga på dem som har 
makten och styrmedlen.

Vi vill se:
• Fast läkarkontakt.
• Högre bemanning som ger mer tid för patienter, skapar 

kontinuitet och tillgänglighet i primärvården.
• Ett rimlig antal patienter för varje specialist i allmänmedi-

cin.
• Fråga professionen innan beslut tas.
• Säkra kompetensförsörjningen och arbetsmiljön – då blir 

det attraktivt att arbeta i primärvården.
• Vi behöver fler ST-platser för specialister i allmänmedicin 

snarast.

Studier visar att kontinuitet ger markant sänkta sjukvårdskost-
nader och minskar risken för onödiga sjukhusinläggningar av 
äldre. Dessutom blir antalet akutbesök färre. Kontinuitet och 
tillgänglighet efterfrågas av patienter och ger personalen ökad 
arbetsglädje. Genom att först säkra bemanning och rimlig 
arbetsbelastning i primärvården kan listning på läkare bli en 
realitet och på så sätt möjliggöra kontinuitet.

Marina Tuutma
Ordförande Svenska

Distriktsläkarföreningen,
styrelse-ledamot Sveriges läkarförbund

Ulrika Taléus
Specialist i allmänmedicin,

sekreterare, Svenska
Distriktsläkarföreningen

Caroline Asplund
Specialist i allmänmedicin,

kassör i Svenska
Distriktsläkarföreningen

Läsvärdesundersökning
– var med och påverka!
Det är av stor vikt för vår förening att vi få reda på vad just Ni tycker om tidningen och 
dess innehåll. Tittar Ni i den när den kommer i brevlådan? Läser Ni allt/inget eller bara 
delar av innehållet? Skulle Ni vilja läsa om något annat? Med andra ord: vi vill veta om Ni 
tycker tidningen Distriktsläkaren är läsvärd.

Vi skulle därför uppskatta om Ni vill lägga ett par minuter på att läser igenom den 
bifogade Läsvärdesundersökningen och sedan fylla i, vika ihop och portofritt skicka 
den till förtryckt adress.

Läsvärdesundersökningen finns även på nätet: distriktslakaren.se/survey.html

Läsvärdesundersökning Distriktsläkaren
Bäste/Bästa läsare av tidningen Distriktsläkaren!
Var med och påverka! Hjälp oss att tillsammans skapa en bättre tidning. Vi skulle uppskatta om Ni har möjlighet att medverka med Er syn på tidningen Distriktsläkaren. Det är av stor vikt att ni hjälper oss genom att fylla i denna enkla 

enkät. Markera dina svar nedan, vik och tejpa ihop. Portot är betalt, så det är bara att lägga den på närmaste brev-låda. Föredrar Ni att fylla i enkäten via nätet hittar du länken längst ner på denna sida.

Tack för hjälpen!

Vänliga hälsningarDistriktsläkaren / Mediahuset i Göteborg ABMarina Tuutma, Ordförande Distriktsläkarföreningen

Kön Ålder
 Man  20 – 30 år
 Kvinna  30 – 40 år
 Annat  40 – 50 år

  50 – 60 år
  Äldre än 60 år

Under en typiskt vecka, hur mycket tid brukar du lägga på att läsa medicinsk litteratur eller medi-cinska tidningar? Mindre än 30 minuter / vecka 30 till 60 minuter / vecka Mer än 1 timme / vecka

Markera de tidningar som du har läst minst en gång under det senaste kvartalet:  (Flera kan väljas) Distriktsläkaren AllmänMedicin Dagens Medicin Läkartidningen Svensk Geriatrik Tidskriften Doktorn Annan:_________________________________
Hur ofta läser / skummar / bläddrar du itidningen Distriktsläkaren? Samtliga nummer 4 av 5 nummer 3 av 5 nummer 2 av 5 nummer 1 av 5 nummer Aldrig

Var läser du tidningen Distriktsläkaren? I hemmet På arbetsplatsen Annat:_________________________________
Hur många läser ditt exemplar av tidningen? Bara jag själv 2 personer 3 personer 4 eller fler

Hur lång tid ägnar du dig åt ett nummer avDistriktsläkaren? Mer än 20 minuter 10 – 20 minuter 5 – 10 minuter 1 – 5 minuter Knappt någonting alls

Läser du någonsin tidningen på nätet? Ja, alltid Nej, aldrig Ja, ibland

Vad tycker du om tidningen på en skala mellan 5 och 1, där 5 är mycket bra och 1 är dåligt? (Ringa in)
5          4          3          2          1

Tycker du att tidningen medför ett mervärde för dig, dvs. att du hittar saker i tidningen som du inte hittar någon annanstans? Ja Nej Vet inte, ingen åsikt

Föredrar du att få tillgång till tidningen framöver: Som papperstidning Enbart på nätet Både och

Skulle du uppskatta om tidningen tog in annon-ser om lediga tjänster och skulle du i så fall ta del av dessa? Ja Nej Ingen åsikt

Fyller du i enkäten på nätet, via länken nedan, har du möjlighet att skriva egna kommentarer till några av frågorna ovan.

Posta talongen portofritt eller fyll i den via nätet:distriktslakaren.se/survey.html
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