
 
 
Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF) tackar för möjligheten att lämna synpunkter inför 
översynen av Sveriges Läkarförbunds Sjukvårdspolitiska program ”Bot och bättring – recept 
för hälso- och sjukvården” - Gem 2019/0082. 
 
DLF instämmer i stort med förslaget till det Sjukvårdspolitiska programmet. Särskilt är vi 
glada över det tydliga ställningstagandet för vikten av kontinuitet genom fast läkare och PAL, 
listningstak i primärvården, att primärvården som basen i sjukvården skall ha ett brett men 
väldefinierat uppdrag och att antalet specialister i allmänmedicin måste öka. 
 
Vi vill gärna förtydliga några av våra ståndpunkter enligt nedan: 
 
25. En hälso- och sjukvård nära invånarna 
”Digitalisering och en ökad informationstillgång ger ökade möjligheter för vården och stärker 
patientens delaktighet och autonomi, vilket i sin tur frigör tid för patienter med större behov.” 
 
Detta är långt ifrån självklart om inte läkarprofessionen mycket aktivt deltar i utvecklingen 
och utformningen. Alla läkare torde kunna vittna om hur dysfunktionella digitala verktyg i 
själva verket ökat arbetsbördan i många fall. Det är också viktigt att de patienter som av olika 
anledningar ej kan nyttja den digitala tekniken fullt ut, inte trängs undan. 
 
26. Primärvård 
”Fast läkare där varje invånare har en namngiven läkare. Listning på läkare, inte på hus.” 

Förslag till tydligare skrivning: ”Fast läkare där varje invånare har en namngiven läkare. För en 
patient-läkarrelation över tid samt ett personligt patientansvar krävs listning på läkare, inte 
på vårdenhet.” 

”Åtminstone under en övergångsperiod behövs listning på andra specialister (ST-läkare i 
allmänmedicin och specialister i primärvårdsnära verksamheter).” 
 
Eftersom målet är en primärvård som är fullbemannad av specialister i allmänmedicin vore en 
tydligare skrivning: ”Till dess att kompetensförsörjningen av specialister i allmänmedicin är 
löst, måste under en övergångsperiod patienter listas på andra - främst ST-läkare i 
allmänmedicin men i vissa fall även på andra specialister i en för uppdraget lämplig 
specialitet.” 
 
27. Öppen specialistvård 
Vi ser positivt för ökad valfrihet även vad gäller specialistvård men har svårt att se att detta är 
något som kan bli ett realistiskt alternativ utanför storstadsområdena och vi vill poängtera att 
en mer utbyggd öppen specialistvård på intet sätt kan ersätta en utbyggd primärvård 
bemannad av specialister i allmänmedicin. 
 
28. Slutenvård 
DLF ser också problemen med för få vårdplatser. Förutom medicinska risker och lidande för 
patienterna är det ett samhällsekonomiskt slöseri då det leder till merarbete för både 
slutenvård och primärvård då ej färdigbehandlade patienter riskerar att snabbt återkomma 
till antingen akutmottagningar eller söka akut i en underdimensionerad primärvård med 
undanträngningseffekter som i sin tur leder till ökande antal besök på akutmottagningarna. 



31. Beroendevård 
DLF ser också problem med flera huvudmän för beroendevården men innan ansvaret för 
denna överförs till regionerna måste kompetensförsörjningen i fr a primärvården lösas. 
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