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Ett första steg mot fast läkare i
primärvården
Att få träffa samma läkare vid besök på sin hälsocentral är
något som patienter värderar väldigt högt. Sverige har
medicinska resultat i världsklass, men vi brister i
kontinuitet, trygghet och tillgänglighet till läkare.
Särskilt problematiskt är det i primärvården.
När patienter behöver berätta samma sjukdomshistoria för
flera personer behövs längre tid i vårdmötet. Detta är en
patientsäkerhetsrisk och ger sämre kvalitet. Det riskerar
att leda till frustration för patienten och en onödigt tung
arbetsbörda för den enskilde läkaren. Samtidigt är det ett
ineffektivt utnyttjande av våra gemensamma skattepengar.
Vi vill åtgärda det och föreslår ett första steg i en
primärvårdsreform med en fast läkare med tillhörande
vårdteam. Vårt förslag innebär en särskild ersättning för
de hälsocentraler som kan erbjuda minst 70 procent av sina
patienter en fast namngiven läkare. Den särskilda
ersättningen motsvarar cirka 3 procent högre
grundersättning.
Stimulansersättningen syftar till att göra det mer
attraktivt att arbeta på en ordinarie tjänst vid någon av
hälsocentralerna i regionen och samtidigt skapa ekonomiska
förutsättningar för hälsocentralerna att rekrytera fler
fasta läkare. Vi är även övertygade om att detta kommer att
göra primärvården mer attraktiv att jobba i och därmed
bidra till att minska bristen på allmänläkare.
När en läkare har ett helhetsansvar för sina patienter kan
en välfungerande och nära vård med kontinuitet och
tillgänglighet för västerbottningarna säkras. Tanken är
inte att patienten ska träffa en läkare om så inte behövs.
Grunden är fortsatt lagarbetet över olika yrkesgrupper som
idag finns på en hälsocentral. Däremot behöver patienterna
informeras om vem som är deras fasta läkare. Målet är en

stärkt kontinuitet och en ökad tillgänglighet för
patienten. Att patient och läkare känner varandra är en
fördel för alla, men särskilt för dem som behöver vården
mest. Vi är övertygade om att detta skapar ökad trygghet,
bättre tillgänglighet och högre kvalitet.
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