
 

DLF remissvar - Digifysiskt vårdval  

Inledning:  

DLF har läst utredningen ”Digifysiskt vårdval” och ser positivt på många av förslagen.  

Listning  

- Det är bra att begreppet listning får legal status, att kontinuiteten värnas och att det även införs 

incitament för patienter som genom lägre avgifter ska styras att i första hand söka sin egen 

vårdcentral när de behöver vård.  

- Att möjligheten att lista om sig begränsas för att främja kontinuitet. Vården blir dessutom 

enklare för vårdgivaren att förutse och planera.  

- För läkarnas arbetsmiljö och möjlighet att bedriva ett patientsäkert arbete är möjligheten att 

begränsa liststorleken mycket viktig.  

DLF delar också utredarens visioner om ett Digifysiskt vårdval.  

- Vi anser att det är mycket positivt att digital vård integreras i den ordinarie vården, oberoende 

om det sker via underleverantörer, att digitala vårdgivare också erbjuder fysisk vård eller om 

fysiska vårdgivare erbjuder egen digital vård som komplement till sina patienter.  

Däremot finns det detaljer i utredningen som DLF ställer sig mer tveksamt eller negativt till.  

- Förutom obligatorisk listning på vårdgivare anser DLF att medborgarna ska listas på en fast 

läkare med listningstak. Nivån på listningstaket måste få avgöras av enheten och läkaren, inte 

av regionen.  

- Listning på läkare kommer inte innebära att man måste teckna avtal med varje enskild läkare. 

Invånare ska välja läkare och VC samtidigt.  

- DLF anser också att någon form av geografisk begränsning av vårdvalet bör införas för att 

valet av läkare ska vara realistiskt både för patient och läkare.  

- DLF stöder en avgiftsfri primärvård nationellt, som en del av en jämlik vård. Det finns inte 

hållpunkter för att patientavgifter i primärvården är ett effektivt styrmedel utifrån de erfarenheter 

som finns från Sörmland.  



- DLF är positiva till utredningens förslag att ta ut en avgift om patienter besöker annan 

mottagning än den egna. 

17.1. DLF instämmer i visionerna.  

DLF anser att det är positivt med Digifysiskt vårdval  

- fysisk och digital vård under ett tak där de helt fristående digitala vårdgivarna inkorporeras i 

ordinarie vård.  

17.1.1  

Att utbudet av kontaktvägar utökas kan vara till hjälp för patienten, men kan komma att innebära 

merarbete för vården. I dag ser vi ofta att den som har hört av sig per telefon även kan komma 

med samma förfrågan både digitalt och fysiskt. För att möjliggöra fler kontaktvägar krävs att 

resurser tillförs primvården.  

Man bör etablera ett nationellt primärvårdssystem där både uppdrag och ersättning tas fram 

mellan centrala aktörer. Ett sådant system måste vara stabilt över tid. I förslaget till faktorer som 

ska ingå i kapiteringen är inte vårdtyngd med. Det är en minst lika viktig faktor som 

socioekonomi så som svensk forskning visar. Man kan även fundera på om inte kön borde vara 

en faktor då svensk primärvård i normalfallet har dubbelt så många kontakter från kvinnor som 

män. Utredningen har dock inte lagt fram något nationellt system för kapitering.  

17.1.2 Listning.                                                                                                                       

Positivt med listning, som dock bör vara obligatorisk och där medborgaren väljer såväl 

vårdgivare samt en fast läkare anställd hos vårdgivaren.  

Med utredningens förslag cementeras dagens system, som inte fungerat väl för medborgarnas 

möjlighet att i realiteten få en fast läkare. Listning är viktigt för att uppnå kontinuitet i 

primärvården, en faktor som är av enorm betydelse för kvaliteten på vården, patientsäkerheten. 

Listning på läkare handlar också om att patienterna ska ha någon som är medicinskt ansvarig. 

Endast läkare kan ta ett helhetsansvar, övriga yrkesgrupper kan bidra, men inte ta 

helhetsansvaret.  

Att lista på läkare är också ett sätt att tydliggöra hur många personer varje läkare egentligen 

ansvarar för och därmed ett verktyg för planering och dimensionering. Utan obligatorisk listning 

på läkare osynliggörs den stora bristen på allmänläkare.  

DLF ser ingen motsättning mot fast läkare i primärvården och patientansvarig läkare i 

specialistvården.  

17.1.3  

- Att införa en listningsportal av någon form är nödvändigt om man ska ha system med listning.  



- Det är positivt att utredaren konstaterar att plattformen ska tillhandahålla information om 

vårdgivarens listningsmöjlighet – dvs att vårdgivare och enskilda läkare ska kunna ha 

listningstak, dvs sätta en övre gräns för hur många patienter man kan hantera.  

- DLF anser att listning inte ska vara möjlig i hela landet, oberoende av var man bor, utan ha en 

viss geografisk begränsning. Det är orimligt att ha 157 mil till ”nära vård”.  

- Vi finner det problematisk att man så ensidigt förordar att det är beställaren som kan avgöra 

hur många listade individer en enhet ska ha. Vi ser det lika nödvändigt att enheterna själva ska 

avgöra hur många listade man ska ha även om det inte innebär att de ska få välja vilka. Detta 

gäller självklart också för den enskilda medarbetaren. 

- Det är utmärkt att utredningen på flera ställen poängterar vikten av förstärkta resurser för 

genomförandet av utredningens förslag. Det vore även önskvärt med en fungerande statlig 

kontroll av hur sjukvårdshuvudmännen sköter sitt uppdrag. 

17.1.4  

DLF instämmer i att vald utförare bör ha incitament att sköta patientens vårdbehov. Vi vill 

framhålla att regionerna har ett stort ansvar för att detta ska bli verklighet. Det är till exempel 

viktigt att regionerna utformar sina ersättningsmodeller och framförallt nivån på ersättningen i 

vårdvalet så att det blir möjligt.  

17.1.5  

DLF instämmer att patientens möjlighet att lista om sig bör begränsas. Detta är viktigt för att 

man överhuvudtaget ska kunna etablera en relation och för att förhindra så kallad doktor-

shopping samt att kunna planera och dimensionera verksamheten.  

17.1.6  

DLF anser att det är viktigt att det finns en begränsning av hur många patienter som kan lista 

sig på en enhet och en enskild läkare, så kallat listningstak.  

Däremot instämmer DLF inte i förslaget att beslutsrätten om sådan begränsning ytterst ska ligga 

hos regionen. Vi ser en fara i att regioner fortsätter att tvinga enheter och enskilda läkare att ta 

emot fler patienter än man kan hantera på ett säkert sätt. I och med att regionerna får sista 

ordet, blir förslaget om listningstak tandlöst. Vi förordar att max antal patienter per specialist i 

allmänmedicin regleras i förordning enligt det förslag som Anna Nergårdh tagit fram i ”God och 

nära vård” och att den yttersta beslutanderätten om listningsstopp ligger på enhet och läkare.  

17.1.7  

DLF är positiv till att vårdgarantin endast gäller hos den vårdgivare som patienten valt.  

 



17.1.8  

DLF instämmer i att icke-vals-alternativet bör vara den vårdgivare som ligger närmast bostaden, 

som har ledig kapacitet. Här bör förslaget kompletteras med att vårdgivaren också utser en fast 

läkare bland vårdgivarens specialister i allmänmedicin, med utrymme på sin lista. 

17.1.9  

DLF instämmer helhjärtat i nödvändigheten att genomföra en bred satsning på primärvården 

genom ökade resurser, men saknar skarpa förslag som säkerställer att även redan befintliga 

satsningar verkligen kommer primärvården till del.  

17.2.1  

DLF anser att listning i primärvård i första hand bör ske i närheten av där invånare bor eller i 

vissa fall arbetar för att kunna ta sig även fysiskt till vårdgivare utifrån patientens medicinska 

behov.  

DLF är positiva till att den särskilda ersättningen för utomlänsvård försvinner, eftersom denna 

främst kommit att utnyttjas av digitala vårdgivare för att finansiera en verksamhet som inte 

överensstämmer med de ursprungliga tankarna kring utomlänsvård. För att garantera tillfälliga 

besökare möjlighet till vård, och regioner med mycket turister rimliga förutsättningar, är det 

viktigt att utomlänsersättningen för ”omedelbar hälso- och sjukvård” finns kvar.  

17.2.2  

DLF instämmer inte i utredarens bedömning att det inte finns skäl att införa geografiska 

begränsningar av valet av primärvård. Primärvård ingår i s.k. ”nära vård” Även om begreppet 

”nära” inte enbart har en geografisk innebörd, kan man ändå undra hur rimligt det är att man 

kan välja vårdcentral över hela landet. Är det rimligt att ha 157 mil till sin husläkare? DLF 

befarar att detta kommer innebära avsevärda kvalitetsproblem. Det är inte möjligt för en 

vårdgivare att hjälpa en person som befinner sig 157 mil bort när denne behöver akut eller 

subakut hjälp. Här finns en fara för patienterna, som inte blir adekvat undersökta, alternativt 

hänvisas till en fysiskt närmare belägen vårdcentral när vårdbehovet ökar – ett fenomen som 

man sett hos engelska Doctor at hand, och som utredningen säger sig vilja undvika. Här finns 

också problem med orättvisa ersättningar, eftersom patienter som väljer att lista sig långt bort 

sannolikt har lägre vårdbehov än andra patienter med till synes samma sjukdomsbörda. Med 

den föreslagna begränsningen av antalet omlistningar kan också enskilda personer som är 

listade långt från hemmet och får behov av fysisk vård men redan listat om sig tillåtet antal 

gånger, råka mycket illa ut.  

17.3.2  

DLF delar utredningens uppfattning att det ska ställas höga krav på tillgänglighet i relation till 

antal listade. Ånyo vill DLF framföra att antalet listade dock måste få begränsas och att 

vårdgivaren själv måste få avgöra var kapacitetstaket ligger. DLF anser att det är positivt att 



kontinuiteten betonas, och att denna kan bestå av en läkare eller i den mån patienten inte har 

behov av läkarkontakt, av någon annan i teamet. Däremot bör listning vara på läkare, inte på 

team (se ovan).  

 

17.3.3  

DLF instämmer att marknadsföring av vård behöver stramas upp, att Läkarförbundets Etik- och 

ansvarsrådet (EAR) borde engageras i utformningen av marknadsföringsregler.  

17.3.4  

Primärvården behöver likartade, stabila och rimliga ramar, ett nationellt primärvårdsuppdrag 

med standardiserade ersättningsprinciper lika över landet. DLF instämmer i att det ibland kan 

behövas olika villkor och ersättningar för primärvård inom en och samma region.  

17.3.5  

DLF delar utredningens funderingar kring 1177. Vår utgångspunkt är att sjukvårdsrådgivning per 

telefon eller digitalt under kontorstid i första hand bör utföras av den mottagning där patienten är 

listad. Denna mottagning har personlig kännedom om patienten och kan enkelt erbjuda fysiskt 

besök för bedömning vid tveksamhet. 1177 kan vara ett komplement under annan tid. DLF ser 

positivt på att den framtida funktionen av 1177 utreds.  

17.4.2  

Erfarenheten från Sörmland har visat att avgiftsfri primärvård inte lett till färre besök på 

akutmottagningen. Det finns således inga stöd för att patientavgifter i primärvård är ett effektivt 

styrmedel. Vid en underdimensionerad primärvård kommer inte denna typ av åtgärder ge de 

effekter man önskar. Erfarenheter från Sörmland talar dock för att avgiftsfriheten ledde till 

mindre administration och ett förenklat patientflöde. Det minskade dock regionens intäkter vilket 

lett till att avgiften nu återinförs. DLF stöder en avgiftsfri primärvård nationellt, som en del av en 

jämlik vård.  

DLF är positiva till utredningens förslag att ta ut en avgift om patienter besöker annan 

mottagning än den egna. Det är viktigt att även patienterna har incitament att upprätthålla 

kontinuiteten, då nyttan med kontinuitet inte alltid och i varje stund är uppenbar för 

medborgarna.  

17.4.3   

 

DLF anser att utredningens förslag angående ersättningsprinciper i grunden är bra men anser 

att det är för vagt att föreslå att "Regeringen bör följa utvecklingen på området. Om principerna 

inte tillämpas efter två år bör ytterligare åtgärder i form av reglering av principerna övervägas." 

Vi anser att det är bortkastad tid med två år till och hade önskat att utredningen kommit med ett 



skarpare förslag, detta utifrån att alla huvudmän redan nu anser sig uppfylla dessa punkter, med 

undantag av punkt 6. Samtidig sker ändringar och olika tolkningar av regelverket alltför frekvent 

vilket gör det omöjligt att planera en verksamhets ekonomiska förutsättningar över tid. Vi kan 

anse att förändringar ska ske högst vart fjärde år. Detta för att ligga i fas med de allmänna 

valen. 

17.4.4  

DLF instämmer att riksavtalet för utomlänsvård behöver ses över.  

17.4.6  

DLF delar utredningens bedömning att dialogbaserad uppföljning är bra.  

17.5.3  

DLF förstår syftet med ett register över utförare och motsätter sig inte att en utredning kring 

detta genomförs.  

17.6.1  

På många ställen skulle primärvården inte fungera utan hyrläkare. Arbetsbelastningen skulle bli 

orimlig för de läkare som trots allt arbetar i underbemannad verksamhet. ”Problemet” med 

hyrläkare beror främst på att regionerna inte kunnat garantera en rimlig arbetsbelastning och 

arbetsmiljö. Att försöka på olika sätt utnyttja sin monopolställning för att bli av med hyrläkare 

vore olyckligt och kommer sannolikt inte lösa problemet, utan istället riskerar man att främst 

läkare i primärvården lämnar, hittar andra karriärvägar, byter specialitet. Stora upphandlingar 

omöjliggör också för enskilda läkare att arbeta som hyrläkare i egen firma och kommer sannolikt 

bara att gynna de riktigt stora uthyrningsfirmorna.  

17.6.3  

DLF instämmer i behovet av ett starkare grepp kring lång och kortsiktig kompetensförsörjning.  

17.6.4  

DLF delar utredningens farhågor kring bemanning i glesbygd men ifrågasätter om så mycket 

mer utredning i frågan behövs. Genom attraktiva anställningsvillkor samt ersättningsnivåer 

lockar man personal till glesbygd. Om staten inte tar ansvar för att säkerställa att regionerna 

sköter sitt uppdrag kommer knappast något hända oavsett goda intentioner.  

17.7.1  

DLF instämmer att statens styrning måste bli mer långsiktigt och inte bestå av diverse 

kortsiktiga riktade statsbidrag.  



Däremot ifrågasätter vi om en ny utredning kring prioriteringar behövs, och framförallt om denna 

utredning ska ägna sig åt ”debatt”, något vi tycker verkar vara ett missbruk av 

utredningsväsendet. Att utreda var gränsen för det offentliga åtagandet ska gå är dock en viktig 

fråga, som bör adresseras.  

DLF ställer sig skeptisk till att alltför hårt centralstyra val av IT-system. Det är viktigt att 

systemen kan kommunicera med varandra, men det innebär inte att de behöver vara identiska. 

En monopolsituation för IT-system vore olyckligt.  

17.7.2 

 

Vi uppmuntrar till uppföljning av utredningens förslag, men tycker att man skulle tagit i tydligare 

vilka utfall som vore positiva och vilka som vore negativa.  
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