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Svenska Distriktsläkarföreningen tackar för möjlighet att komma med synpunkter. 
Vi tycker att programmet är riktigt bra!  
Vi har förslag för små förändringar (rödmarkerade). 
 
Låt primärvården vara basen i sjukvården  
För att resurserna ska användas optimalt måste primärvården vara patientens första kontakt med  
hälso- och sjukvården, denna kontakt bör i de flesta fallen vara en specialist i allmänmedicin.  
 
Det får positiva effekter genom att väntetiderna blir kortare och färre behöver  
läggas in på sjukhus.  
 
För att primärvården alltid ska bli den första kontakten för patienterna krävs ett högt förtroende för  
primärvården. Det uppnås genom att primärvården får en balans mellan resurser och de krav som  
faktiskt föreligger. En genomtänkt resursfördelning där man utgår ifrån att patientens första kontakt  
är primärvården är viktigt. En viktig faktor är att antal patienter en läkare ansvarar för måste vara 
rimlig i förhållande till uppdraget. Det leder till bättre kontinuitet i patient-läkarkontakten samt 
högre tillgänglighet vilket i sin tur skapar ett högt förtroende. En annan faktor för att skapa ett högt  
förtroende är hög kompetens.  
 
Ett högt förtroende för primärvården ger positiva effekter på patientflöden, arbetsbelastning och  
tillgång till vårdplatser inom sjukhusvården.  
Sveriges läkarförbund anser att:  
 
• förtroendet för primärvården ska vara så högt att det ska vara en självklar första kontakt för  
patienterna.  
• en hög tillgänglighet och kontinuitet inom primärvården gynnar såväl patienter som läkare  
och andra inom vården.  
• balansen av resurser och krav måste kontinuerligt följas upp och utvärderas. Vid behov ska  
resurser omfördelas.   
• för att primärvården ska vara basen i sjukvården måste planeringen av verksamheten  
samordnas med kompetensförsörjningen.  
• den strategiska kompetensförsörjningen måste samordnas på såväl nationell som regional  
nivå. Det gäller både kompetensförsörjningen i allmänhet och primärvårdens försörjning av  
ST-tjänster i synnerhet.   
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