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Jag heter Magnus Isacson, är 36 år och bor i Bromma, Stockholm, med fru och tre döttrar som är 3, 6 
och 8 år. Jag var tidigare spelande tränare för ett fotbollslag i de lägre divisionerna och är en lagspelare 
som vet hur viktigt det är att sätta laget före jaget. I lumpen var jag kompanichef i artilleriet vilket gav 
ledarskapsträning. Studier och utlandsvistelser har givit mig goda språkkunskaper i italienska och tyska. 
Läkarprogrammet läste jag på KI och var klar 2009. Jag jobbade sedan 9 månader på akuten på KS innan 
jag började AT på S:t Göran, klar 2011. Därefter påbörjade jag ST i allmänmedicin på Johannes 
husläkarmottagning och blev färdig specialist i februari 2018. På Johannes husläkarmottagning har min 
karriär fortsatt och sedan i våras är jag med i DLF Stockholms styrelse.  
Samma dag som jag blev specialist inleddes min ”offentliga” karriär med att jag skrev en debattartikel i 
SvD mot toppstyrning inom landstingsägd primärvård (SLSO) och om nätläkare. Delen som vände sig 
mot SLSO-ledningen handlade om att de ville införa utökade öppettider, 50 % webtidbokningar och 10 % 
videomöten – utan konsekvensanalys, och utan personaltillskott. Efter att artikeln publicerats mailade 
jag alla anställda inom SLSO:s primärvård och bad dem skriva under ett upprop mot denna 
ogenomtänkta toppstyrning. Artikeln och uppropet bidrog starkt till att dessa påbud drogs tillbaka, till 
gagn för flera tusen anställda, och för patienterna. 
Därefter tillkom flera debattartiklar i SvD där jag beskrivit allmänläkares ohållbara arbetsmiljö, kritiserat 
de ogenomtänkta närakuterna som införts i Stockholm och invänt mot NPM. 
Under sommaren 2018 tog jag och några kolleger initiativ till att skriva det primärvårdsupprop som 
publicerades på DN Debatt i höstas. Som fortsättning på detta initierade jag en uppföljande artikel som 
också publicerades på DN Debatt i slutet på februari i år. Den sistnämnda artikeln lyckades jag med hjälp 
av ett par kolleger få med ordförandena i Läkarförbundet, Läkaresällskapet, DLF och SFAM på. Det var 
viktigt för att visa den breda enighet som råder inom läkarkåren om vikten av en nationell 
primärvårdsreform. 
Jag har även skrivit artiklar i Dagens Medicin och Läkartidningen, varit med på SVT Agenda samt 
intervjuats i Läkarförbundets satsning Trygg Vård.  
Det är nu hög tid för en verklig satsning på svensk allmänmedicin! 
Mitt mål är och har varit att främja primärvården och allmänmedicinen i Sverige. Jag vill att 
allmänmedicin ska vara den mest attraktiva specialiteten och att vi ska vara stolta över den och över det 
jobb vi gör. Vi ska kunna trivas på vårt arbete och ha förutsättningar att göra ett bra jobb. 
För att uppnå detta krävs många verkliga förändringar, varav några är listning på läkare, en tillräckligt 
begränsad lista, ett avgränsat uppdrag och mer tid för fortbildning och forskning. 
Jag vill bli ordförande i SFAM eftersom jag upplever att SFAM driver och är engagerad i de frågor som är 
viktiga och ligger i tiden. Dessutom har jag kommit i kontakt med personer engagerade i SFAM som har 
bra idéer och som jag blivit inspirerad av. 
Jag tror mig ha goda förutsättningar att bli en bra ordförande eftersom jag är bra på att lyssna men 
samtidigt inte är rädd för att uttrycka min åsikt. Jag har många tankar och idéer och är bra på att driva 
och ligga på om saker. Har god analytisk förmåga, är villig och kapabel att arbeta effektivt, aldrig haft 
samarbetsproblem. Exempel på frågor som vore viktiga att driva enligt mig: 

- Alla allmänläkare i Sverige ska ha minst 20 utbildningsdagar per år, och SFAM bör ta fram förslag på 
hur detta ska genomdrivas. 

- Skyddad tid och väsentligt ökade resurser för allmänmedicinsk forskning, utveckling och fortbildning! 

- Alla ST-läkare i andra specialiteter ska randa sig minst tre månader på vårdcentral i slutet av sin ST, 
för att öka förståelsen för vad vi gör och för att även bidra med sin färska kunskap. Detta kommer att 
öka förutsättningarna för samarbete mellan primär- och sekundärvård. 

- Jag vill fortsätta driva lobbyverksamhet för en positivt verkningsfull primärvårdsreform på nationell 
nivå, och jag vill jobba för en seriös digitalisering inom primärvården. 

- Svenska allmänläkare ska vara goda förebilder för yngre kolleger, så att vi lockar till oss de bästa, 
smartaste och mest empatiska yngre läkarna, eftersom det är inom primärvården de verkligen 
behövs. 

- Det bör vara så många allmänläkare som möjligt i de olika styr- och programgrupper som finns inom 
vården, så att vårt inflytande över vården i Sverige ökar. 

- Fler allmänläkare måste utbildas i hela Sverige: en förutsättning för god och effektiv vård! 
 
Magnus Isacson 


