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SFAMS FÖRSLAG – ALLMÄNMEDICINSK FORSKNING OCH VÅRDVAL 
 

Den vetenskapliga allmänmedicinen är grunden för god kvalitet i primärvård och allmänmedicin. 

Den allmänmedicinska forskningen har alltid varit styvmoderligt behandlad jämfört med övrig 

medicinsk forskning, trots att de flesta patienter med de stora folksjukdomarna sköts där och 

allmänläkares beslut får avgörande konsekvenser för övrig sjukvård. I vårdvalskontrakten riskerar 

den allmänmedicinska forskningen att helt komma på undantag i landstingen. Därför hävdar SFAM: 

Viktiga punkter som bör ingå i avtal Vårdval 

• Forskningsmedel (dvs. medel för arbetstid och övriga projektkostnader) och medel för att 
ersätta handledningstid bör finnas centralt inom landstinget/beställare och vara konkur-
rensneutralt (sökas och utdelas på lika villkor oavsett offentlig eller privat anställning). 

• Forskningsmedel och medel för handledning ska finnas att söka för projekt, deltids-
tjänster som doktorand och postdoc. Medlen kan anknyta till projekt under läkares 
grundutbildning, ST-uppsatser, doktorandarbeten och docentmeritering. 

• Ersättning för vetenskaplig handledning ska ligga på samma nivå som ersättning för andra 
externa uppdrag. För ett ST-arbete som omfattar 10 veckor beräknas i genomsnitt 20 
handledningstimmar. 

• Arbete med nationella uppdrag ska uppmuntras genom att landstinget/beställare 
ekonomiskt premierar enheter som i samarbete med landsting/beställare avstått från 
medarbetare för nationella uppdrag. Ersättningen ska vara lika för offentliga och privata 
enheter. Ersättning för arbetad tid bör betalas av uppdragsgivaren, t ex Socialstyrelsen. 

• Vetenskapligt arbete bör efterfrågas och rapporteras årligen i verksamhetsrapport. 
Lämpliga mått är antalet publicerade artiklar, abstrakt vid kongresser, deltagande i 
nationella och internationella kongresser, deltagande i expertgrupper (t ex SBU, 
Läkemedelsverkets workshop, LFN/TLV, Socialstyrelsen) och nationella råd. 

• Mått för handledning av studenter bör även ingå i årsrapport, t ex antal handledda 
studentdagar (läkarstudenter, sjuksköterskestudenter m fl.). 

SFAMs långsiktiga mål är att andelen disputerade allmänläkare ska uppgå till samma nivå som 

för andra specialister (för närvarande ca 30%) och om tio år (2019) bör tio procent av allmän-

läkarna vara disputerade. 


