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Motion till SFAMs fullmäktige 2021 
 
Målet att ställa om svensk sjukvård till ett system där alla invånare har en fast läkare med 

personligt ansvar för en begränsad lista har kan inte förverkligas enbart med SOU ”God och 

nära vård” som grund. Utredningen saknar konkreta åtgärder och dessutom är 

problemanalysen svag och motsägelsefull. 

 

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys refererar till en internationell undersökning, som 

visar betydelsen av kontinuitet genom fast vårdkontakt, bristen på allmänläkare och 

underfinansiering av primärvården. Sverige ligger sämst till av de jämförda länderna. 

Vårdanalys drar dessutom slutsatsen att det är ”Orealistiskt att alla svenskar i närtid ska få 

fast vårdkontakt” 

Regeringen har formulerat målet att 50 procent av befolkningen skall ha en fast läkarkontakt 

2022. Enligt Socialstyrelsen uppnåddes denna nivå för 20 år sedan, men har sedan dess 

sjunkit till 27 procent. 

 

Med undantag för SKR, som entydigt har tagit ställning mot ett system med fast läkare och 

begränsad lista, börjar det således spira en insikt hos regering och myndigheter om hur illa det 

är ställt med primärvården och hur det borde vara. 

 

Trots att regering och myndigheter har goda intentioner och ökad förståelse för vad som 

behöver göras, saknas strategi och konkreta åtgärder. Myndigheten för vård- och 

omsorgsanalys utgör tydlig illustration till detta och sätter dessutom ord på den uppgivenhet 

som råder. 

 

SFAMs styrelse har agerat kraftfullt och nu behöver ytterligare åtgärder vidtagas.  

Vi föreslår att SFAMs styrelse i samarbete med Distriktsläkarföreningen tillsätter en 

tänkargrupp som får till uppgift att 

  

- utforma en konkret strategi, handlingsplan, tidsplan och övergångsbestämmelser 

för att ett system med fast läkare till alla invånare införs i Sverige 

- I systemet skall läkaren vara specialist i allmänmedicin och ansvara för en 

begränsad patientlista 
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Jonas Sjögreen  Ulf Måwe 

 

 

 
Svar från SFAMs styrelse: 
 
SFAMs styrelse delar motionärernas frustration över att primärvårdsreformen inte är mer 
konkret och att saker och ting inte går snabbare. 
 
En hel del av det som nämns i motionen har redan tagits fram av SFAMs styrelse i samarbete 
med DLFs styrelse, bland annat dokumentet ”övergångslösningar”. Styrelsen har även gjort 
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en sammanställning av värdefulla dokument inför den nationella allmänmedicinska kampanj 
som vi hade tänkt sjösätta hösten 2020 men som sattes på paus pga pandemin. 
 
Vi tycker att initiativet är bra och att all gemensam kraft som kan uppbådas för att få igenom 
detta behövs. Ytterligare konkretion vore värdefullt. 
 
Styrelsen yrkar därför på bifall för motionen med följande tillägg, att: 
 

- ”tänkargruppens” arbete sker i projektform. 
- projektet stäms av med DLF innan det sjösätts. 
- styrelsen tillsammans med DLF utser en sammankallande och projektansvarig 

person. 
- materialet som tas fram presenteras för styrelsen och DLF och att bägge 

föreningarna därefter i samråd med tänkargruppen beslutar om hur man ska gå 
vidare.  

 
 

 


