
Det är mycket på gång i sjukvården och 
det är uppenbart att sjukvårdsfrågor 
står högt upp på många politiska par-

tiers agendor nu när det är valår.
Stora strukturella förändringar är på väg att 

införas i sjukvården genom det pågående omställ-
ningsarbetet med planer att flytta resurser från 
sjukhusen till öppenvården, den ”nära vården”.

Den stora frågan är hur vi skall locka fler lä-
kare att vilja arbeta i öppenvården och utbilda 
sig till specialister i allmänmedicin? Och hur 
ska vi locka tillbaka dem som lämnat? Vi mås-
te också fundera på hur det framtida arbetet på 
vårdcentralen skall se ut för att vara attraktivt. 
DLF skickade ut en enkät till ST i allmänme-
dicin i landet inför vårt fackliga seminarium i 
höstas. Gensvaret var långt över förväntan med 
drygt 550 svar och det är uppenbart att ämnet 
engagerar våra yngre kollegor. Många tackade i 
enkäten för att bli tillfrågade, vilket kan tyckas 
vara en självklarhet eftersom de som håller på 
med ST nu i allra högsta grad berörs av de kom-
mande förändringarna. Många skrev att de gärna 
ställer upp som bollplank i frågor som berör de-
ras målgrupp både för oss som arbetar centralt i 
DLF men också lokalt. Allt material är i skrivan-
de stund inte färdigbearbetat men det framgår 
med stor tydlighet att man har valt specialiteten 
för att vara ”Doktor på riktigt”. Man tilltalas 
av allmänmedicins helhetstänk, att vara ”spin-
deln i nätet” och kontinuiteten med patienten 
i centrum samt variationen i arbetsuppgifterna. 
Nedslående läsning är att endast 20% av de som 
svarat kan tänka sig att arbeta heltid som färdig 
specialist jämfört med dagsläget då 50% uppger 
att de arbetar heltid. Orsaken är stor press och 
stress i det dagliga arbetet med små möjligheter 
att påverka det egna arbetet. Många påtalar att 
80% motsvarar en heltidstjänst inräknat all över-
tid vilket är en verklighet för många. Detta är 
något vi måste ta på stort allvar och ta hänsyn till 
när dimensioneringen av tjänster i primärvården 
och den nära vården skall utformas. Hur skall 
arbetsinnehållet se ut för att vara attraktivt och 
hållbart ett helt yrkesliv?

DLF har svarat på remissen ”Bastjänstgöring 
för läkare”. Bastjänstgöring, BT, är tänkt att 
ersätta AT år 2026 när en omstrukturering av 
grundutbildningen i Sverige från 5,5 till 6 år är 
genomförd. Enligt förslaget planerar man star-
ta tidigare med läkare utbildade i Europa. DLF 
välkomnar förslaget om att starta 2020 så alla 
läkare med svensk läkarlegitimation får en struk-
turerad introduktion till svensk hälso- och sjuk-
vård med på förhand uppställda kompetenskrav 

och som är lika i hela landet. Mer än hälften 
av alla som söker svensk läkarlegitimation idag 
är utbildade i Europa och får inte göra AT. De 
flesta landsting erbjuder någon form av intro-
duktionsprogram men dessa ser mycket olika ut 
och variationen i färdigheter varierar stort när 
ST påbörjas. Detta påverkar i sin tur hela den 
fortsatta ST-utbildningen.

Till skillnad från utredningen som föreslår 
3–4 månaders tjänstgöring på max 4 tjänstgö-
ringsställen där placering i primärvård och på 
akutmottagning skall vara obligatorisk föreslår 
DLF en längre sammanhängande placering på 
vårdcentral om 6 månader. Det finns flera skäl 
till det men de som väger tyngst är den pågående 
omstruktureringen av sjukvården där basen skall 
vara primärvården. För att hinna få en känsla 
för arbetet, träffa många patienter med olika 
symtom och sjukdomar samt följa upp egna 
påbörjade utredningar och insatta behandlingar 
krävs längre tid än 3–4 månader. Tio på förhand 
uppställda kompetensmål skall vara uppnådda 
efter genomförd BT föreslår utredningen. För 
oss är det tydligt att nio av dem med fördel kan 
uppnås genom tjänstgöring på vårdcentral. I re-
missvaret motiverar vi för varje enskilt delmål 
konkreta utbildningsaktiviteter som ingår i det 
dagliga vårdcentralsarbetet. För att tjänstgöring-
en på vårdcentralen skall bli bra och locka unga 
läkare att vilja gå vidare i en ST i allmänmedicin 
är det viktigt att satsningar görs på handledar-
skapet. Förutom utbildning och fortbildning 
måste handledarna få avsatt tid för uppdraget. 
För att bygga upp en bra utbildning är det vik-
tigt att ta tillvara och använda sig av den kompe-
tens som finns bland dem som skapat de lokala 
introduktionsprogrammen samt hos AT- och 
ST-studierektorerna runt om i landet.

DLF förordar att BT skall vara en separat 
tjänst och inte sammankopplad med en efter-
kommande ST. En farhåga är annars att man 
taktikväljer och kanske 
sedan hoppar av till all-
mänmedicins nackdel.

Du kan läsa hela 
vårt remissvar på DLFs 
hemsida under fliken 
Om oss/ Vi tycker/ 
Remissvar.

Camilla Sandin Bergh
Ledamot i DLF,
ST-studierektor
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