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Ove Andersson

Distriktsläkaren

Ledare

Sveriges läkarförbunds kartläggning 
av läkarbemanningen i primärvår-
den 2012 visade att det med dagens 

ekonomiska resurser fattas 800 specialister 
i allmänmedicin i Sverige och att det fattas 
minst 1 400 för att bygga en acceptabel 
första linjens primärvård.

På grund av läkarbristen börjar nu 
också hälso- och sjukvårdslagens skriv-
ningar om att primärvården skall vara 
basen i en jämlik vård på lika villkor i 
alla delar av vårt land eka väldigt ihåligt. 
Trenden att nya mottagningar etableras 
i de stora läkartäta storstadsregionerna i 
vårt land samtidigt som övriga landet på 
grund av bristen stänger vårdcentraler, 
accentueras. 

Du har som patient inte längre samma 
möjligheter att välja och få hjälp i primär-
vården i Jämtland som i Stockholm. Allt 
prat om att vårdval är en succé blir allt 
ihåligare så länge vårdcentraler stängs och 
allt fler av vårdcentralerna utanför våra 
större städer får gå på halvfart på grund 
av läkarbristen. En redan dålig arbetsmiljö 
förvärras varefter många kvarvarande kol-
legor säger upp sig.

Landstingens enda konkreta svar på orätt-
visorna och läkarbristen är en gemensam 
strategi för att minska beroendet av hyr-
läkare! Ambitionen i handlingsplanen 
är att säga upp så många hyrläkare som 
möjligt och halvera kostnaden nästa år. 
Detta är ungefär lika väl genomtänkt just 
nu som att försöka släcka bränder med 
fotogen. Man ökar problemen utan en 
enda konkret åtgärd för att motverka de 
ökande orättvisorna som kommer med 
den ökande läkarbrist som dessa åtgärder 
förvärrar. Inga åtgärder har påbörjats för 
att se till att det finns flera allmänläkare i 

Sverige i framtiden och inget landsting vill 
ta ansvar för orättvisorna i landets primär-
vård som blir allt tydligare.
Det som behövs snarast är därför en natio-
nell styrning, planering och samordning. 
Ett nationellt uppdrag med nationell ersätt-
ning och kontroll är det vi ser som den bästa 
lösningen, men vi kan inte vänta på detta. 
Sveriges regering, måste nu, tillsammans 
med SKL och alla regioner och landsting, 
sätta sig ner tillsammans och se vad som 
behöver göras för att vända denna försvag-
ning av svensk sjukvård som nu håller på att 
ske. Jag betonar med start idag.

Det är inte ofta jag blir förbannad och 
less. Men att ingen över huvud taget rea-
gerar på den utveckling som nu pågår, 
förutom att man tar bort den sista kryck-
käppen, hyrläkarna, för primärvården och 
alla lojala kollegor i Sverige utanför stor-
stadsregionerna, är rent ut sagt för dj--t. 
Därför måste regeringen agera. Göran 
Hägglund – vakna!

Ove Andersson
Ordförande

VAKnA GöRAn – vill du ha en  
fungerande primärvård på lika villkor?
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Information från styrelsen

Agneta Sikvall

Information från styrelsen

Vad vill Du läsa om i Distriktsläkaren?
Kontakta oss om Du har några idéer

– så skriver vi!

Ordförandekonferens och fullmäk-
tigemöte har avlöpt väl under några 
dagar i april. Det fördes livliga diskus-
sioner om arbetsmiljö och struliga 
datasystem som gör livet riktigt surt 
för oss.

Tacksamt då att projektet eHäl-
sosystemens användbarhet 2013 
bedrivits med bidrag från Soci-

aldepartementet och kommit med en 
rapport som ska lyfta fram de aktuella 
hindren, de viktigaste lösningarna och 
de förändringar som krävs för att vård-
personal med hjälp av IT ska kunna få 
ett välfungerande stöd, som bidrar till ett 
gott vårdmöte och underlättar samverkan 
mellan olika aktörer i vården. En work-
shop hölls den 15 april och vi hoppas att 
man kom fram till något bra som lands-
tingspolitikerna kan ta till sig.

Läkarförbundet och DLF har nätverk för 
IT-frågor och där finns plats för intres-
serade, gärna personer som är användare 
utan att kunna så mycket om datorer. 
Det går ju till exempel alldeles utmärkt 
att läsa böcker utan att vare sig kunna 
trycka eller binda in dem.

Det jäser i bygderna. Vi har haft lokala 
upprop i Värmland, Örebro, Norrbotten 
och nu Dalarna, som kom och berättade 
varför och hur man gjort. Slutsats så här 
långt är att det har lönat sig att vara upp-
rorisk.

Vår högt ärade styrelsemedlem Svante 
Svenson avgick och kommer att saknas, 
men vi har fått ett nytt gott tillskott med 
Daniel Mella och vi hälsar honom väl-
kommen.

Utförliga redogörelser från både kon-
ferens och fullmäktige på andra sidor i 
detta nummer.

I de flesta EU-länder finns det någon 
form av nationell reglering av läkarnas 
fortbildning. I Sverige förutsätts i stället 
att verksamhetschefen och den enskilde 
specialisten i samverkan ska ansvara för 
att läkarens kompetens upprätthålls och 
utvecklas i takt med den medicinska 
forskningen, utan tillsyn från samhället.

Vi har fått svara på remissen ”Fortbild-
ning i dialog” och ställer oss positiva till 
arbetsgruppens förslag på en modell för 
”fortbildningsinspektioner”. Alla inblan-
dade är överens om att ordet inspektio-
ner i det här fallet är missvisande, så 
kom gärna med ett bättre förslag. Andra 
förslag är att specialistföreningarna ska 
utse inspektörerna och att dialogmöten 
gärna kan kombineras med uppföljning 
av individens fortbildningsplaner. 

Vi har fått ta del av vad Myndigheten 
för vårdanalys beskriver som effekter av 
valfrihet. Man kommit fram till att de 
patienter som bytt vårdgivare är nöjda. 
Däremot är de lite bekymrade och menar 
att: I praktiken är den medicinska kvali-
teten inte en faktor som används i så grad 

av patienterna när de väljer vårdgivare. 
En förklaring kan vara att det i praktiken 
inte finns någon utbredd eller för patien-
ten användbar kvalitetsinformation och att 
detta är skälet till att patienterna inte anser 
att den är viktig vid val av vårdgivare. Om 
detta stämmer är det väsentligt att förbättra 
informationen om vårdgivarnas medicin-
ska kvalitet till patienterna då denna idag 
är bristfällig, särskilt inom primärvården. 

Det är ju skönt att det finns någon 
som inser att patientnöjdhet inte är det-
samma som att man har fått god vård.

Agneta Sikvall
Sekreterare
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Många läkare upplever att de ofta är 
helt slut när arbetsdagen är över och 
känner sig pressade till gränsen för 
vad de klarar av. Vid Ordförandekon-
ferensen i april redogjorde Gunnar 
Aronsson, professor i arbets- och orga-
nisationspsykologi vid Stockholms 
universitet, för sambandet mellan 
illegitima arbetsuppgifter och stress.

Uppgiftsglidning samt onödiga 
och oskäliga arbetsuppgifter. 
Det var huvudtemat för DLFs 

ordförandekonferens. Även slutrapporten 
av Läkarförbundets bemanningsenkät 
presenterades. Deltagarna fick också ta 
del av ett framgångsrikt fackligt initiativ i 
Dalarna. I det så kallade ”Dalaupproret” 
framförde allmänläkare gemensamt sina 
synpunkter och förslag på hur den svåra 
situationen i primärvården ska kunna 
lösas. Ett upprop som fick fäste hos den 
politiska ledningen i Dalarna.

Stressorer som hotar självbilden
En stor del av Ordförandekonferensen 
behandlade ämnet ”illegitimate tasks och 
task shifting – framtidens utmaningar?”.
Förändringar i läkares arbetsinnehåll, 
där onödiga och oskäliga arbetsuppgif-
ter som ligger utanför den professionella 
yrkesrollens kärna, kan vara en viktig för-
klaring till att många läkare känner sig 
känslomässigt tömda av arbetet och helt 
slut när arbetsdagen är över.

Professor Gunnar Aronsson presen-
terade en enkätstudie som undersökt 
förekomsten av onödiga och oskäliga 
arbetsuppgifter och sambandet mellan 
dessa och läkares upplevelser av anspän-
ning och utmattning. Studien väckte stort 
intresse bland deltagarna.

– Långtidsutbildade i yrken med en 
tydlig professionell identitet, som exem-
pelvis läkare, har ofta en stark inre motiva-

tion som drivkraft för sitt arbete. Och man 
identifierar sig starkt med sitt yrke och sina 
prestationer, säger Gunnar Aronsson.

Den teoretiska utgångspunkten är att 
illegitima uppgifter slår mot individens 
självbild. Att kunna upprätthålla en god 
självbild ses som ett fundamentalt mänsk-
ligt behov, varför stressorer som utgör ett 
angrepp på självet kan få starka verk-
ningar. Man kan i detta sammanhang tala 
om identitetshotande stressorer, menar 
Gunnar Aronsson.

Uppgifter som bekräftar professiona-
lism bidrar till högre självvärdering och 
stärker självet, medan uppgifter utanför 
professionens kärna kan vara ett hot mot 
identitet och självvärdering, menar han.

Studien är den första i sitt slag där 
läkares anspänning och utmattning har 
relaterats till graden av illegitima arbets-
uppgifter. Enkäten skickades till ett 
slumpmässigt urval av ca 3 000 medlem-
mar i Läkarförbundet. Totalt besvarade 
drygt 1 500 medlemmar enkäten.

Ordförandekonferensen

Gunnar Aronsson, föreläste om "Illegitimate tasks och 
task shifting – framtidens utmaningar?"

Har du arbetsuppgifter som du undrar över om de …
... egentligen alls behöver göras?

... är vettiga och meningsfulla?

... alls borde finnas (eller kunde göras med mindre ansträngning om saker och ting var  
    annorlunda organiserade?

... alls borde finnas (eller kunde göras med mindre ansträngning) om vissa andra gjorde  
    färre misstag?

... existerar bara för att vissa personer kräver att ha det på just det här sättet?

Måste du utföra arbetsuppgifter som du menar …
... borde göras av någon annan?

... kräver mer av dig än vad som är rimligt?

... försätter dig i obehagliga situationer?

... att det är orättvist att de hamnat hos dig?

Onödiga arbetsuppgifter

Oskäliga arbetsuppgifter

Ordförandekonferensen

Om man hindras i sina kärnuppgifter 
för att andra uppgifter tränger sig emellan, 
så verkar följden bli inte bara irritation och 

frustration, utan också en djupare påverkan 
på yrkesidentitet och självkänsla.
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Oskäliga arbetsuppgifter riskfaktor 
för utmattning
Resultat visar att risken för utmattning 
femfaldigades för dem som ofta hade 
uppgifter som de upplevde som oskäliga. 
Mer än 50 procent i den gruppen angav 
att de ofta var helt slut när arbetsdagen var 
över och 37 procent angav att de ganska 
ofta eller nästan jämt har dagar då de 
känner sig pressade till gränsen av vad de 
klarar av.

Nästan 30 procent angav att de ofta 
har kognitiva problem som minnes- och 
koncentrationsstörningar.

– Det är förfärande siffror. Det tycks 
inte finnas några nämnvärda skillnader 
mellan könen, åldern tycks inte heller 
spela någon roll, säger Gunnar Aronsson.
I forskning skiljer man mellan två katego-
rier av illegitima uppgifter. En typ kallas 
onödiga uppgifter, det vill säga uppgifter 
som man uppfattar inte alls skulle behöva 
göras om saker organiserades annorlunda. 
En andra typ kallas oskäliga uppgifter, 
vilket står för uppgifter som ligger utan-
för individens aktuella yrkesroll och som 
egentligen ska göras av någon annan.

– Arbetsuppgifter värderas olika bero-
ende på om de tillhör professionens 
kärna, periferi eller ligger helt utanför 
rollen.

Det kan naturligtvis råda delade 
meningar om vad som ingår i rollen. Om 
chefen har en bredare rolldefinition än 
den underställde eller inte klargör moti-
ven för en rollutvidgning kan en uppgift 
komma att betraktas som illegitim, säger 
Gunnar Aronsson.

Gränsöverenskommelser ett viktigt 
steg på väg
Frågan varför illegitima arbetsuppgifter 
uppstår, är inte enkel att besvara. Det är 
inga tydliga enstaka beslut i organisa-
tionen som skapar de illegitima arbets-
uppgifterna, snarare handlar det om en 
mindre mängd uppgifter som gradvis 
kommer till. Flera av dessa nya uppgifter 
är var för sig motiverade och har ett gott 
syfte, vilket gör det svårt att avvisa dem.
Gunnar Aronsson pekade på hur viktigt 

det är att göra gränsöverenskommelser 
för att hantera oklarheter när det gäller 
anställdas roller.

– Jag tror att man skulle kunna komma 
en bra bit på väg om ledare, chefer och 
medarbetare tränade sig i gränssätt-
ningskompetens, det vill säga att man 
gemensamt kommer fram till var en 
arbetsuppgift under normala omstän-
digheter hör hemma. Att sluta bra gräns-
överenskommelser för att skapa klarhet 
kring vem som ska göra vad, är ett viktigt 
steg för att förebygga att illegitima arbets-
uppgifter uppstår.

Diskussion
Flera av deltagarna vid Ordförandekon-
ferensen vittnade om hur politiska refor-
mer, som exempelvis vårdvalssystemet 
och vårdgarantin, ökat andelen illegitima 
arbetsuppgifter. Modellen med presta-
tionsersättning har inneburit att läkares 

prioriteringar skjuts åt sidan. Modellen 
gynnar ett system där patienter med lind-
riga åkommor med ”snuva” och de med 
starkast röster, kommer fram i systemet, 
medan äldre och de kroniskt sjuka får stå 
tillbaka. Det är en stor källa till stress och 
”det strider mot vår moral och det vi är 
utbildade för”, menade en av deltagarna.

Rollen som allmänspecialist är svår 
och inte tydligt definierad. Det gäller 
såväl inom professionen som gentemot 
kollegor. Uppdraget innebär många svåra 
avgränsningar. Tillsammans med SFAM 
har Distriktsläkarföreningen försökt att 
beskriva det allmänmedicinska uppdra-
get, utan att riktigt lyckas. 

Så länge som det allmänmedicinska 
uppdraget inte är tydligt definierat och 
beskrivet, så länge kommer det också att 
vara svårt att göra gränsöverenskommel-
ser för att hantera oklarheter vad gäller 
yrkesrollerna. Men att utveckla gräns-
sättningskompetens kan samtidigt vara 
ett steg mot en tydligare roll.

En annan källa till stress som ligger 
inom området illegitima arbetsuppgifter 
är den ökande administrativa bördan och 
långsamma och krånglande IT-system. 
Läkare får idag göra fler arbetsuppgif-
ter som tidigare sköttes av exempelvis 
läkarsekreterare. Mellan 1990 och 2008 
har antalet läkarsekreterare minskat från 
256 000 till 31 000!

Bemanningsenkäten 2012
Svante Pettersson, utredare på Läkarför-
bundet, var på plats för att presentera 
Läkarförbundets undersökning av pri-
märvårdens läkarbemanning. Det är den 
första som gjorts på 15 år där det har varit 
möjligt att jämföra hur läkarresurserna är 
fördelade mellan olika landsting. 

Undersökningen visar föga överras-
kande att antalet specialistläkare i pri-
märvården är otillräcklig, antalet räcker 
inte för att det ska vara möjligt att full-
göra uppdragen i primärvårdens vård-
val. Det saknas fortfarande cirka 1 400 
heltidsarbetande läkare (30 procent) för 
att nå det mål riksdagen lade fast 2008  
(En heltidsläkare per 1 500 invånare).

Svante Pettersson, utredare på  
Läkarförbundet presenterade  
Bemanningsrapporten.

Ordförandekonferensen

Undersökningen visar  
föga överraskande att antalet 
specialistläkare i primärvården  
är otillräcklig, antalet räcker  
inte för att det ska vara möjligt  
att fullgöra uppdragen i primär-
vårdens vårdval.
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– Personalperspektivet och frågan om 
bemanningen i primärvården tycks ha 
tappats bort i vårdvalsdiskussionerna. 
Man har haft en tilltro till att marknads-
krafterna skulle lösa problematiken. 
”Gärna vårdval, men först tillräckligt 
många allmänläkare”. Det är en fråga 
som Läkarförbundet har drivit starkt 
och som också fått stor uppmärksamhet, 
säger Svante Pettersson.

Resultaten från bemanningsunder-
sökningen fick stort genomslag i media. 
Från den 12 mars och två veckor framåt 
togs undersökningen upp närmare 100 
gånger i radio, TV och tidningar. Flitigast 
att rapportera var Halland, Västmanland 
och Värmland. Sämst att rapportera var 
Gotland, Uppsala och Sörmland. I Stock-
holm tog bemanningsrapporten överhu-
vudtaget inte upp av media.

Ojämlik primärvård på olika villkor
Kartläggningen visar att det skiljer mer 
än 50 procent mellan det landsting som 
har högst respektive lägst läkartäthet. 
Inget landsting nådde upp till det mål 
riksdagen lade fast år 2000.

Antalet listade per vårdcentral var i 
genomsnitt 8 021. Sörmland och Öster-
götland hade störst vårdcentraler, båda 
med mer än 10 000 listade. Jämtland 
och Kronoberg var de landsting som i 
genomsnitt hade de minsta vårdcentra-
lerna med 6 000 eller färre listade.

– Mellan 1998 och 2012 har det skett 
stora relativa förändringar, Norrlandslä-
nen hade betydligt större täthet förr. Vi 
har fått en ojämlikhet över landet när det 
gäller fördelningen av allmänläkare, tätt 
befolkade områden är de stora vinnarna. 
Befolkningen möter en primärvård som 
ser väldigt olika ut, beroende på var de 
bor. Denna utveckling med en primär-
vård på olika villkor, skulle inte accepte-
ras om det gällde sjukhus, säger Svante 
Pettersson.

Hösten 2012 fanns det drygt 1 160 
vårdcentraler i landet, 41 procent av dem 
var i privat regi. 

Totalt var 36 procent av läkarna 
verksamma vid privata vårdcentraler. I 

Västmanland var det så många som 60 
procent som arbetade i privat verksam-
het, följt av Stockholm med 56 procent. 
Jämförelsevis låg andel i privat verksam-
het hade Jämtland, Dalarna och Örebro 
där det var färre än en läkare av sex som 
arbetade på privata vårdcentraler.

– Driftsform tycks spela roll för hur 
stora vårdcentralerna är. De privata vård-
centralerna ligger i genomsnitt nästan 
1 900 personer lägre än de offentligt 
drivna vårdcentralerna när det gäller 
genomsnittligt antal listade.

Antalet ST-läkare behöver fördubblas 
till 2017
Ett annat huvudresultat i undersökningen 
var att nuvarande antal ST-läkare vid lan-
dets vårdcentraler är otillräckligt för att 
täcka det framtida behovet av specialist-
läkare i primärvården. 

– Om vårdcentralernas uppdrag 
kommer att vara detsamma som idag år 
2017, måste antalet ST-läkare öka med 50 
procent. Om uppdraget utökas så att det 
i genomsnitt krävs en specialist per 1 500 
listade i befolkningen, behöver antalet 
ST-läkare nära fördubblas, säger Svante 
Pettersson.

Skillnader i satsningen på ST-läkare 
var stor mellan olika landsting. Halland 
låg högst med 38 procent fler ST-läkare i 
allmänmedicin jämfört med genomsnit-
tet. Låg dimensionering hade framförallt 
Västmanland, Gävleborg och Östergöt-
land med 47,39 respektive 23 procent 
färre ST-läkare än vad de skulle ha haft 
om de legat på samma nivå som landet 
i stort.

– Många vårdcentraler kan inte rekry-
tera tillräckligt många specialistläkare. 
Konsekvensen blir att vårdcentraler 
måste anlita hyrläkare för att kunna full-
göra sitt uppdrag, med stora kostnader 
som följd. Vi har vårdcentraler i Sverige 
som drivs helt av stafettläkare på grund 
av bemanningsproblem, och det kan 
vara nödvändigt för att klara sitt upp-
drag. Men i grunden handlar det om att 
vi inte har en grundläggande personal-
försörjning med tillräckligt många spe-

cialister i allmänmedicin, säger Svante 
Pettersson.

Bemanningsfrågan i valrörelsen
Undersökningen visar med all tydlighet 
att alltför många landsting inte tagit sitt 
ansvar för att specialisttjänstgöringen 
dimensioneras så att behovet av specia-
listutbildade läkare kan täcka behoven 
vid såväl offentliga som privata vård-
centraler. 

Många har hört av sig till Läkarförbun-
det i samband med att bemanningsrap-
porten presenterades. Det finns en stor 
uppgivenhet, menar Svante Pettersson, 
vad gäller resursbristen i primärvården.

– Frågan om personalförsörjningen 
har nästan försvunnit i den allmänna 
debatten. Nu är det viktigt att Distriktslä-
karföreningen tillsammans med Läkarför-
bundet för upp frågan på den nationella 
agendan och får in den i valrörelsen.

Dalaupproret
Under ordförandekonferensens sena 
eftermiddag, höll Gunilla Johnston och 
Gunnar Svärd från distriktsläkarföre-
ningen i Dalarna en inspirerande före-
läsning om ett framgångsrikt samarbete 
mellan den lokala DLF styrelsen och 
SFAM styrelsen i Dalarna, det så kallade 
"Dalauppropet".

Det fattas 85 allmänläkare i Dalarna. 
Och om inget görs kommer bristen att 
bli ännu större; inom fem år går 39 pro-
cent i pension och över 70 procent kan i 
värsta fall ha lämnat sina tjänster.

– Endast 23 av 83 specialister och 13 
av 23 ST-läkare tror att de är kvar på sin 
arbetsplats om fem år. Det visar en enkät-
undersökning som vi gjorde 2011 för att 
kunna visa beslutsfattande tjänstemän 
och politiker hur allvarlig situationen 
är. Läget är akut, säger Gunnar Svärd, 
distriktsläkare i Kvarnsveden utanför 
Borlänge och en av initiativtagarna till 
”Dalauppropet” 2012.

Undersökningen resulterade i ett 
undertecknat upprop från 157 distrikts-
läkare med krav på omedelbara för-
ändringar och snabba åtgärder av �



10 distriktsläkaren 3 • 2013

DALAuPPRORETS initiativtagare, 
distriktsläkare Gunnar Svärd och Gunilla Johnston.

landstingsledningen för att vända trenden. Distriktsläkarföre-
ningen kallade även till presskonferens i Falun för att uppmärk-
samma situationen.

– Det behövs en förändring. Ska vi få fler distriktsläkare 
till Dalarna så måste det finnas en vision och en strategi, säger 
Gunnar Svärd.

Konstruktiva förslag och en handlingsplan
Det var viktigt, menar distriktsläkaren Gunilla Johnston, 
även hon initiativtagare till uppropet, att inte bara be om mer 
pengar, utan framförallt att komma med konstruktiva förslag 
och presentera en handlingsplan kring rekrytering, verksam-
hetsutveckling, utbildning och handledning, fortbildning, 
ledningsstöd och samverkan.

– Det har varit en viktig framgångsfaktor. En annan fram-
gångsfaktor är en medveten och engagerande kommunikation 
med distriktsläkare och ST-läkare i allmänmedicin, många av 
dem kände att landstingsledningen inte brydde sig. Genom att 
sakligt kunna presentera situationen i Dalarna och samtidigt 
komma med förslag på förändringar, drivna av professionen, 
tände vi en gnista som ledde fram till uppropet som 157 läkare 
ställde sig bakom, säger Gunilla Johnston.

Landstinget Dalarnas ekonomi är hårt pressad, men det 
finns vetenskapligt stöd, menar Gunilla Johnston, för att en 
fungerande primärvård är kostnadseffektiv och sänker de totala 
sjukvårdskostnaderna. För att slutenvården ska fungera, måste 
också primärvården fungera i hela Dalarna.

Konkreta krav på åtgärder
Uppropet har formulerat tre huvudkrav på åtgärder:

•  Det allmänmedicinska uppdraget: Bemanning och rekry-
tering. Landstinget ska prioritera läkarbemanningen och stå 
fast vid målet en allmänläkare per 1 500 invånare. Därför 
måste primärvårdens andel av den totala hälso- och sjuk-
vårdsbudgeten utökas.

•  Organisation och ledning: Primärvården ska ha en egen 
förvaltning och en ledning med primärvårdserfarenhet och 
med vision och mandat att utveckla primärvården i Dalarna.

•  Kvalitet, fortbildning och handledning: satsningar på dessa 
områden måste få en högre prioritet. Det krävs ökade resur-
ser och en starkare samordning.

Uppropet har fått gehör hos landstingsledningen. Den poli-
tiska majoriteten har nu lagt fram ett åtgärdsförslag som till 
stor del är baserad på synpunkterna i uppropet. Samtidigt görs 
en historisk satsning i Dalarna på primärvården.

– Länets vårdcentraler tilldelas 81 miljoner kronor. Det är 
väldigt roligt. Även om det vissa dagar har varit ett tufft arbete 
att arbeta med uppropet och handlingsplanen, har det också 
varit stimulerande och angeläget. Vårt initiativ visar att det går 

att påverka, och att politikerna lyssnar, under förutsättning att 
man har skarpa argument och förslag på konkreta åtgärder, 
säger Gunilla Johnston.

Avslutande diskussion
I slutet av ordförandekonferensen fördes en allmän diskussion 
om framtiden och det fortsatta DLF-arbetet. De frågor som 
togs upp handlade om pensionsavgångar, randningsproblemet 
och bristen på ST-läkare. I Västra Götaland har distriktslä-
karföreningen använt sig av statistik för att visa på skillnader 
i ST-dimensionering i förhållande till befolkningsuppdraget. 
Underlaget användes i diskussion med beslutande tjänstemän 
och gav positiva resultat.

Många av deltagarna underströk betydelsen av att stärka 
varandra i arbetet för bättre arbetsvillkor och en bättre arbets-
miljö. Genom ett fackligt nätverk kan kunskap och erfarenhe-
ter spridas till lokal nivå.

Avslutningsvis redogjorde ordförande Ove Andersson i kort-
het för den pågående avtalsrörelsen mellan Sveriges läkarför-
bund och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), där bland 
annat frågor kring ersättning av jour och beredskap diskuterats.

Vid femtiden på eftermiddagen avslutades ordförandekon-
ferensen, därefter inbjöds deltagarna till middag på Läkarför-
bundet.

Eva Nordin

Ordförandekonferensen



Maria Tuutma, styrelseledamot i DLF, distriktsläkare på vårdcentralen 
Rud i Karlstad:

– Vi gör många fler okvalificerade arbetsuppgifter idag jämfört med för bara några år 
sedan. Det handlar om att klistra kuvert, makulera gamla dokument, koka kaffe, kalla 
patienter, skicka ut kallelser, uppgifter som med fördel kan skötas av någon annan 
än en läkare. Vi registrerar också mycket mer idag jämfört med tidigare, många av 
uppgifterna skulle välfungerande dataprogram kunna hämta direkt från journalen. I 
dag sitter vi och för in data manuellt till olika register. Detta blir i längden dyrt för 
arbetsgivaren, med tanke på den lön läkare har. Det skapar också mycket onödig 
frustration och stress bland oss läkare. 
Tyvärr är det svårt att komma tillrätta med den här typen av problem när vi brottas 
med resursbrister och underbemanning. Därför är det viktigt att det finns ett starkt 
chefskap som kan styra arbetsuppgifter och träffa överenskommelser som tydliggör 
och definierar olika uppdrag.

Björn Widlund, distriktsläkare vid Sjöbo Vårdcentral i Skåne:

– Det är slående hur många det är som är frustrerade i sin vardag. Gunnar Arons-
sons genomgång visar hur stressfyllt det är att inte kunna påverka sitt arbete och att 
tvingas utföra arbetsuppgifter som är långt ifrån allmänmedicinens kärna. På min 
arbetsplats har vi ett bra chefskap och en bra stämning, vi har ingen friktion mellan 
olika yrkeskategorier kring fördelningen av arbetsuppgifter. Men vi har fått alltmer av 
arbetsuppgifter som tidigare sköttes av slutenvården och som nu vältras över på oss i 
primärvården. Vi saknar också effektiva hjälpsystem som kan stödja vårt arbete på ett 
rationellt sätt. Det handlar bland annat om signeringsprocedurer som tar tid, skapar 
stress och frustration och som inte leder till högre kvalitet eller patientsäkerhet. 
Jag har kollegor som sover dåligt på nätterna för att de inte kan vara säkra på att de 
gjort rätt i IT-systemen. Detta slår hårt mot arbetsmiljön och den psykosociala hälsan.

Carin Larneth Hansson, distriktsläkare på vårdcentralen Lyckorna i Motala:

– På vår vårdcentral har det varit på förslag att även vi läkare ska sköta köket. När vi 
argumenterar för att vi behöver lägga tiden på patientbesök, så finns det vissa som 
upplever att läkare tror sig vara förmer än andra. Vårt handlingsutrymme har blivit 
alltmer begränsat. 
Vi styrs hårt av politiska reformer och ekonomiska ersättningssystem som gör att vi 
inte kan prioritera det vi tycker är viktigt. Vårdvalet till exempel, innebär att vi har 
svårt att prioritera multisjuka, äldre och kroniker, de som behöver tid och resurser. 
Det är en stor källa till stress och skapar en konflikt som innebär etiska och moraliska 
problem och dilemman.

Fråga i anslutning till Gunnar Aronssons föreläsning: utför du många 
”oskäliga och onödiga” arbetsuppgifter på din arbetsplats?
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Sverige har ett splittrat hälso- och sjukvårdssystem med 21 
landsting och regioner. Det försvårar befolkningens möj-
ligheter till en jämlik vård på lika villkor. Styrningen skulle 
underlättas om antalet regioner landsting minskade till 
drygt hälften. Det menar Göran Stiernstedt, chef för avdel-
ningen för vård och omsorg på SKL, som inledde Distriktslä-
karföreningens fullmäktigemöte den 19 april i Stockholm. 

Ordförande Ove Andersson öppnade årets fullmäk-
tigemöte, som även i år hölls i Spårvagnshallarna i 
centrala Stockholm. 

Morgonens diskussioner inleddes med frågan om primärvår-
dens bemanning och den omfattande bristen på allmänläkare. 
Läkarförbundets undersökning av primärvårdens bemanning 
visar att det i dag fattas cirka 1 400 specialister i allmänmedicin 
(30 procent) för att nå det mål riksdagen lade fast 2008.

För många landsting och regioner
Rapporten som presenterades i mars 2013 fick högt betyg av 
den inbjudne gästen, Göran Stiernstedt, ordförande för Sveri-
ges Kommuner och Landsting, (SKL). Den unikt höga svars-
frekvensen på 98, 5 procent visar med all tydlighet, menar han, 
hur angelägen frågan är.

Det finns en stor politisk acceptans i landet att allmänmedi-
cin är basen i hälso- och sjukvårdssystemet. Men, menar Göran 
Stiernstedt, målet att det ska finnas en specialist i allmänme-
dicin per 1 500 listade patienter, har inte politisk acceptans. 
Sverige har idag ett splittrat hälso- och sjukvårdssystem med 
21 regioner och landsting och skillnaderna över landet är stora 
beroende på var man bor, inte minst mellan storstad och gles-
bygd. Vilket hälso- och sjukvårdsystem ska man då bygga så 
att det inte uppstår låsningar i systemet?

Under Göran Stiernstedts 40-åriga arbetsliv har man från 
politiskt håll betonat primärvårdens viktiga roll, trots det har 
det inte skett några större omfördelningar av resurser. 

Sverige har en stark kultur med organspecialister, här skiljer 
vi oss från exempelvis Norge. Under terrorattentaten i Norge 
2011, då Anders Behring dödade 78 människor i Oslo och på 
ön Utøya, fördes många skadade direkt till ”legevakten” (kan 
jämföras med vår distriktsläkare). Legevakten i Norge har ett 
omfattande uppdrag och en stark ställning i hälso- och sjukvår-
den. Norrmännen är väl förtrogna med detta system. I Sverige 
söker många människor i första hand till akutsjukvården. Ett 
av många skäl, menar Göran Stiernstedt, är att man i Sverige 
prioriterat satsningar på mer medicintekniskt inriktade och 
resurskrävande specialiteter.

Omfördelning av resurser – viktig framtidsfråga
Lika viktigt som att uppmärksamma bristen på allmänspecia-
lister, lika viktigt är det att tydliggöra det allmänmedicinska 
uppdraget och att diskutera de ökande kraven som följer av 
vårdvalsreformer, detaljerade ersättningssystem och en ökande 
administrativ börda. 

Detaljregleringen ökar och nya krav på vården landar i pri-
märvården med minskad trivsel som följd. Är det den här styr-
ningen vi vill ha? undrade Göran Stiernstedt retoriskt.

Två till fyra procent av befolkningen konsumerar idag mer 
än hälften av resurserna för hälso- och sjukvården. Vad krävs 
och vad ska man göra för att den allmänmedicinska specialite-
ten ska bli den bas i hälso- och sjukvården som man politiskt 
pratat om i decennier?

DLFs fullmäktigemöte 2013

Göran Stiernstedt, ordförande för Sveriges Kommuner 
och Landsting, (SKL).

�

Fullmäktigemötet
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En nyckelfaktor är att öka tillgången på allmänspecialister, 
en annan nyckelfaktor är en bättre styrning av tillgången på 
ST-läkare. Göran Stiernstedt ser gärna att DLF och SKL till-
sammans driver frågan. En tredje nyckelfaktor är att arbeta för 
en bättre samverkan i vårdkedjan. En fjärde nyckelfaktor är att 
ta frågan om fortbildning och arbetsmiljö på allvar. Och att bli 
bättre på att skapa lärande organisationer.

Behöver doktorn verkligen göra allt? Frågan om delegering 
kommer att bli en viktig framtidsfråga. Göran Stiernstedt menar 
att framtidens läkare i mycket större utsträckning än idag, kan 
komma att få rollen som ledare och expert, och blir därmed 
tvungen att delegera fler av sina arbetsuppgifter till andra yrkes-
kategorier.

Minska antalet regioner och landsting
I den efterföljande debatten betonade Göran Stiernstedt att 
det är ett stort misslyckande för regeringen att Sverige inte fått 
en regionreform. Det är naivt att tro att man underifrån ska 
kunna skapa ett nytt hälso- och sjukvårdssystem. 

Så, hur kan då SKL acceptera 21 system med en ojämlik 
hälso- och sjukvård på olika villkor? Frågan är berättigad, 
menar Göran Stiernstedt, och håller med om att systemet inte 
är bra ur jämlikhetssynpunkt, befolkningens möjligheter till 
hälsa ska vara lika över landet. 

Även problematiken med trasslande och långsamma IT-
system, samt den ökande andelen registreringar till olika kva-
litetsregister belystes. 

SKL är väl medveten om problematiken och arbetar med 
olika utvecklingsprojekt för att skapa smidigare lösningar och 
ett bättre fungerande system som inte stjäl vårdens resurser och 
tar tid från patienterna, menade Göran Stiernstedt.

Avslutningsvis välkomnade han förslaget från Ove Anders-
son att tillsammans med DLF göra nästa bemanningsenkät. 

Årets allmänläkarvän 
Ordförande Ove Andersson presenterade årets allmänläkarvän, 
Saskia Bengtsson, med motiveringen: ”Hon strider på ett före-
dömligt sätt för den allmänmedicinska specialitetens särart och för 
kvalitet i vården i ordets egentliga bemärkelse, samt ifrågasätter 
gärna givna sanningar inom sjukvården”.

Se separat intervju med pristagaren i detta nummer.

Verksamhetsåret 2012
Ove Andersson inledde genomgången med en allmän redogö-
relse för styrelsens verksamhet under det gångna året. 

I september var DLF värd, tillsammans med SFAM, för det 
återkommande ”Nordiska allmänläkarseminariet” som hölls 
i Särö, strax utanför Göteborg. Seminariet samlade 26 delta-
gare från alla nordiska länder, förutom Island. På seminariet 
redogjorde norska allmänläkare för hur man i en gemensam 
protestskrivelse, som undertecknats av 2 800 allmänläkare, 

lyckats stoppa ett förslag som skulle ha medfört klart negativa 
konsekvenser för norsk primärvård. 

Olika vårdvalssystem med stora skillnader
DLFs styrelseledamot Svante Svenson, redogjorde kortfattat 
för aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor, bland annat professor 
Anders Anells kartläggning av effekterna av vårdvalsreformen. 
Ett syfte med kartläggningen var att jämföra vårdvalssystemen 
i alla landsting utifrån bland uppdrag, ersättningsprinciper och 
kostnadsansvar, samt följa upp hur villkoren eventuellt föränd-
rats sedan vårdvalet infördes. 

Undersökningen visar att det finns många olika vårdvals-
system med stora skillnader vad gäller uppdragets omfattning, 
ersättningsprinciper och kostnadsansvar. Undersökningen, 
som i första hand är en kartläggning av hur det ser ut i landet, 
går inte närmare in på styrkor respektive svagheter med de 
olika systemen. 

Ett annat syfte med undersökningen var att jämföra verk-
samhetschefernas uppfattning av vårdvalssystemet och dess 
styreffekter. Svarsfrekvensen bland chefer var dock låg och 
därför var det svårt att dra några större slutsatser.

Få allmänläkare i Sverige jämfört med andra länder
Christer Olofsson, ledamot i DLFs styrelse samt redaktör för 
Distriktsläkaren, berättade kortfattat om symposiet ”Patienten 
som kund – nya roller i primärvården” som ägde rum i novem-
ber 2012. Frågan om patienten överhuvudtaget kan ses som 
kund, samt risker förtjänster, diskuterades och analyserades.

Christer Olofsson redogjorde även för DLFs arbete med 
att utveckla en tydlig strategi för att öka antalet specialister i 

Marie Wedin, ordförande Läkarförbundet.

Fullmäktigemötet
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allmänmedicin. Det råder en fortsatt brist och det krävs tyd-
liga åtgärder för att möta det aktuella behovet som uppskattas 
till 6 300 specialister i allmänmedicin. Trots att Sverige, i en 
internationell jämförelse, har en stor primärvård är andelen 
allmänläkare klart lägre än i andra länder.

En annan stor utmaning är de stora pensionsavgångarna de 
närmaste åren. Tillströmningen av yngre kollegor är svag och 
en angelägen fråga som DLF nu driver är att öka rekryteringen 
av ST-läkare i allmänmedicin.

För att lyckas öka antalet specialister krävs, förutom rekry-
teringsinsatser, även strategier för att behålla anställda (god 
arbetsmiljö, goda löner, flexibla lösningar) samt erbjuda möj-
ligheter till forskning och utveckling.

Ett viktigt verktyg för arbetet med en god arbetsmiljö är 
”Den goda arbetsplatsen”, en handbok med praktiska råd för 
ett effektivt arbetsmiljöarbete. Handboken finns att ladda ned 
som pdf-fil från DLFs hemsida.

Goda exempel på strategier lyftes fram. DLFs samarbete 
med Läkarförbundet kring bemanningsenkäten fick stor sprid-
ning i massmedia; frågan om resursbristen i primärvården lyftes 
därmed upp på den nationella agendan inför beslutande tjäns-
temän och politiker. 

Andra viktiga åtgärder är att tidig etablera kontakter med 
läkarstudenter, samt vidareutveckla ett samarbete med hälso-
ekonomer som kan beräkna kostnaderna för att inte ha en 
välutbyggd primärvård.

En god idé, menade en deltagare, är att inventera ”gröna 
öar”, det vill säga vårdenheter som fungerar väl och som kan 
fungera som förebild för andra enheter. Att ersätta ”gnällfak-
torer” med framgångsfaktorer skulle sannolikt stärka allmän-
medicinens ställning och varumärke.

Styrelseledamot Marina Tuutma redogjorde därefter kort 
för senaste nytt i Europaläkarfrågan. Hon berättade om ett 
par fall där invandrande läkare från Europa bytt ut sitt specia-

listbevis i allmänmedicin i Danmark för att sedan hämta ut 
ett motsvarande specialistbevis i Sverige. Det är viktigt, menar 
hon, att DLF följer utvecklingen av invandrande läkare från 
Europa och bevakar att svensk standard för specialistkompetens 
vidmakthålls.

Utbildning och forskning
Anna Segernäs Kvitting, vice ordförande i DLFs styrelse, 
berättade om Läkarförbundets policyprogram ”En modern 
akademisk läkarutbildning”. Det föreslår en förlängning av 
grundutbildningen till sex år och att den ska leda fram till legi-
timation. Därefter föreslås en ettårig introduktion till specialist-
tjänstgöringen, BasT. Även läkare legitimerade i ett annat land 
i Europa måste genomgå BasT för att kunna påbörja sin ST. 

Anna Segernäs Kvitting underströk även vikten av att fram-
tidens läkarstudenter kommer i kontakt med primärvården 
mycket tidigare under sin grundutbildning, än de gör idag. 
Primärvårdstjänstgöring bör vara en självklar del i framtidens 
grundutbildning. Och specialister i allmänmedicin bör ingå 
som en resurs i grundutbildningen av läkare, enligt DLF.

När det gäller vidareutbildning berättade Britt Bergström 
från DLFs styrelse, om Socialstyrelsens rapport som handlar 
om översynen av läkarnas specialistindelning. I korthet anser 
Socialstyrelsen att man ska införa en gemensam kunskapsbas, 
”common trunk”, för vissa specialiteter, och att det ska vara 
färre grenspecialiteter. 

I ett remissvar har DLF påpekat att sidotjänstgöring inom 
allmänmedicin borde vara en självklarhet och obligatoriskt för 
de internmedicinska specialiteterna, samt för geriatrik. Det 
finns annars en risk att den ökade subspecialiseringen leder till 
ett minskat generalistperspektiv.

Britt Bergström underströk vidare att DLFs arbete med att 
vända den negativa utvecklingen vad gäller läkares fortbild-
ning, fortsätter. 

Ordförande DLF Ove Andersson 
och Göran Stiernstedt, SKL.

Distriktsläkare Caroline Asplund samt Susann Asplund, Läkarförbundet 
(nej, de är inte släkt).

�

Heidi Stensmyren, 1:e vice 
ordförande i Läkarförbundet.
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Enligt Läkarförbundets årliga fortbildningsenkät har all-
mänläkare två fortbildningsdagar färre än andra: 5,3 dagar för 
allmänläkare jämfört med 7,4 dagar för hela läkargruppen. 
En viktig orsak tros vara den stora bristen på specialistläkare i 
allmänmedicin, och att vårdvalssystemet premierar tillgänglig-
het och produktion. 

DLF har påbörjat ett samarbete med SFAM, samt reviderat 
den programskrift som berör Distriktsläkarens fortbildning.
När det gäller forskning så väntar många på att förhandlingarna 
om ett nytt ALF-avtal ska avslutas. Utfallet av dessa förhand-
lingar har stor betydelse för den svenska medicinska forsk-
ningen och kunskapsspridningen inom hälso- och sjukvården. 

Motioner och yrkanden
Tre motioner hade lämnats in till årets möte.
Den första var inlämnad av lokalföreningen i Jämtland som 
yrkade att Distriktsläkarföreningen knyter kontakt med 
utlandssektionen av Medicine Studerandes Förbund, MSF. 
Syftet är att tillsammans arbeta för att marknadsföra den all-
mänmedicinska specialiteten, samt att öka intresset för arbete 
i primärvården.

Ett annat yrkande var att DLF kräver av Socialstyrelsen att 
snabbt se över en nuvarande föreskrift som inte tillåter utlands-
studenter att arbeta inom primärvården.

Ordförande Ove Andersson redogjorde för styrelsens svar 
på motionen; ett samarbete med MSF uppmuntras och ett 
möte med organisationen är inbokat i Riga. DLF kommer även 
att delta på SKLs speciella ”hemvändardagar” för medicinstu-
denter i utlandet, i augusti 2013. Styrelsen menar att det första 
yrkandet i motionen ligger helt i linje med styrelsens pågående 
strategiska arbete, och ställer sig därför bakom yrkandet.

Det andra yrkandet däremot, ville styrelsen inte ställa sig 
bakom, utan hänvisade till Socialstyrelsens förordning. Enligt 
föreskriften så får man inte ta anställning i primärvården som 
student, eftersom kompetensnivån bedöms vara för låg i rela-
tion till det individuella arbetet på en vårdcentral. Däremot, 
anser styrelsen, finns det inga hinder för att studenter med både 
svensk och utländsk utbildning, kan söka tjänster som läkar-
assistenter, under förutsättning att det finns ett väl beskrivet 
handledningskrav.

Efter en livlig och omfattande diskussion med beslut om 
omröstning, beslutade fullmäktige att avslå motionen.

Bättre inflytande över IT-systemens utformning
Den andra motionen handlade om dataprogram på vårdcentra-
lerna och hade lämnats in av lokalföreningen Sydvästra Skåne.

Yrkandena var att DLF bevakar IT-frågorna på nationell 
nivå, att arbetsmiljölagen följs på IT-området, och att bru-
karinflytandet ökar vad gäller utformningen av allmänläkares 
IT- arbetsmiljö.

DLFs styrelse delade helt motionärens syn på problematiken 
och ställde sig tillsammans med fullmäktige bakom motionens 
tre yrkanden. Formuleringen i den första att-satsen ändrades 
dock till: att DLF bevakar IT-frågorna på nationell nivå och 
lyfter frågan till Läkarförbundet och gemensamt verkar för ett 
ökat och kontinuerligt samarbete med SKL. 

Mot samverkande databaser nationellt
Den tredje motionen behandlade frågan om ett gemensamt 
journalsystem för hela Sverige. 

DLFs lokalavdelning i Västerbotten yrkade att DLF centralt 
verkar för att starta ett arbete med målet att påverka införandet 
av ett gemensamt journalsystem för hela Sverige. 

Det finns i dag ett flertal olika journalsystem i Sverige, vilket 
försvårar ett utvecklings- och förändringsarbete, inte bara på ett 
nationellt plan, utan också inom regionerna och landstingen. 
Bristerna i dagens IT-system är inte bara kostnadskrävande, 
utan försämrar både effektiviteten och arbetsmiljön. En större 
del av skattepengarna skulle kunna gå till vården istället för till 
dyra och snåriga IT-system.

DLFs styrelse är helt enig med motionären om problembe-
skrivningen, men ser inte att det i framtiden kommer att finnas 
ett enda journalsystem, utan snarare en lösare IT- arkitektur, 
men där funktioner och moduler är ihopkopplade efter de 
lokala behoven.

Efter en livlig diskussion kring formuleringen av yrkandet i 
motionen, ändrades formuleringen till: att DLF centralt arbe-
tar för att påverka utvecklingen mot samverkande databaser 
nationellt. Med den ändrade formuleringen beslutade fullmäk-
tige att bifalla motionen.

Avslutningsvis omvaldes vice ordförande Anna Segernäs 
Kvitting till en ny mandattid på två år. Även sekreterare Agneta 
Sikvall samt styrelseledamot Marina Tuutma omvaldes på två 
år. Som ny styrelseledamot invaldes Daniel Mella. 

Övriga ledamöter i styrelsen, Britt Bergström, Christer 
Olofsson, Anders Nilsson samt ordförande Ove Andersson, 
behåller sina platser.

Till årets hedersmedlem valdes Kerstin Ermebrant. Hon 
tackade styrelsen och fullmäktigedeltagarna för utmärkelsen 
och avslutade mötet med ett kort och kärnfullt tal.

Läs intervjun med Kerstin Ermebrant som är publicerad i 
detta nummer.

Nästa års fullmäktigemöte är planerat till fredagen den 11 april 
2014.

Eva Nordin

Fullmäktigemötet
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Behandling av diabetes

Kost vid diabetes
Epidemiologin har länge varit det vik-
tigaste rättesnöret för att bedöma livs-
stilens betydelse för prognosen vid olika 
risktillstånd, inkluderande diabetes. Att 
vara fysiskt aktiv är uppenbart en fördel 
i observationella studier, se t.ex. aktuell 
svensk studie där undertecknad är en av 
forskarna [1]. 

I en tidigare välkänd amerikansk 
undersökning, Diabetes Prevention Pro-
gram, har man tydligt visat att viktned-
gång med lågfettkost i kombination med 
ökad fysisk aktivitet sänker incidensen av 
diabetes hos högriskindivider [2]. Mot 
denna bakgrund startades en ambitiös 
studie av en liknande intervention, men 
nu riktad mot kardiovaskulär sjukdom 
hos patienter som redan fått typ 2-dia-
betes, den så kallade Look AHEAD-
studien. Deltagarna som lottades till 
livsstilsförändringar i ”intensivarmen” i 

studien hade kontakt med studiearrangö-
rerna varannan vecka, eller ännu oftare, 
under hela studien.

I denna amerikanska undersökning 
ingick sammanlagt 5 145 patienter med 
typ 2-diabetes och den ökade fysiska akti-
viteten bestod av raska promenader 300 
minuter/vecka eller motsvarande träning 
i annan form, och kosten var traditionell 
lågfettkost enligt American Diabetes 
Associations modell. Kontrollgruppen 
fick minimalt stöd att göra livsstilsför-
ändringar. Goda effekter på kroppsvikten 
har publicerats, där man också visat att 
såväl HDL-kolesterol, blodtryck, HbA1c 
samt kondition förbättrades påtagligt av 
interventionerna, men att LDL-kolesterol 
inte kom att skilja mellan grupperna [3]. 

Nyligen har dock studieledarna med-
delat på sin hemsida (oktober 2012: http://
www.nih.gov/news/health/oct2012/niddk-
19.htm) att undersökningen avbrutits 

i förtid då man inte kommer kunna 
påvisa minskad sjuklighet i intensivar-
men. Således har man inte kunnat visa 
minskning av kardiovaskulär sjukdom 
trots att ett flertal riskfaktorer förbättrats 
på dessa högriskpatienter med diabetes. 
Men i Look AHEAD-studien kan inte 
kostvalet utvärderas specifikt eftersom 
alla i interventionsgruppen fick samma 
lågfettkost, och då detta dessutom kom-
binerades med ökad fysisk aktivitet, jäm-
fört med kontrollgruppen. Det kan inte 
uteslutas att man hade fått andra resultat, 
alltså sett en effekt på sjuklighet och inte 
bara bättre HbA1c och vikt m.m., om 
kost med t.ex. mindre kolhydrater hade 
testats, eller om interventionen inte hade 
kombinerats med ökad fysisk aktivitet.

Personligen har jag dock mycket svårt 
att tro att det är förenat med risker att gå 
”raska promenader”. Tidigare undersök-
ningar har talat för att lågkolhydratkost, 

beHandling av diabetes  
– gaMMalt OcH nytt

Sofrito grönsaksingredienser, 
ett av många exempel. Låt 
det koka ihop länge, och med 
mycket olivolja därtill.
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med en stor andel av kalorierna från fett, 
kan vara en fördel för patienter med typ 
2-diabetes, ur glykemiskt hänseende [4, 
5]. Detta avbrott i förtid av den enda 
moderna stora studie som var tänkt doku-
mentera att livsstilsförändringar minskar 
sjuklighet på ett sätt som motsvarar de 
förbättringar av riskfaktorer man sett 
måste vara en otrolig skräll för dem som 
t.ex. satsat mycket resurser på att öka våra 
patienters grad av fysisk aktivitet och 
minskning av deras vikt.

Men nyligen kom en studie som ger 
nytt hopp om effekt på sjuklighet av 
livsstilsförändringar, i detta fall av att 
äta medelhavskost, vid högrisktillstånd 
såsom diabetes. Studien är av stort värde 
i allmänhet för de kostråd vi ger våra 
patienter eftersom den var stor, innefat-
tande över 7 500 individer, primärpre-
ventiv och randomiserad. Denna spanska 
studie, kallad PREDIMED (akronym 
från PREvención con DIeta MEDiter-
ránea), som nyligen publicerats i New 
England Journal of Medicine visade 
att kardiovaskulär sjukdom minskas av 
rekommendationen att äta en medel-
havsinspirerad kost kombinerad med att 
öka fettintaget genom att äta mer nötter 
eller olivolja när detta jämförs med rådet 
att minska fettintaget. Cirka hälften av 
deltagarna hade också diabetes. I studien 
användes inte heller jättelika insatser från 
vårdgivarna, såsom många tidigare stu-
dier (t.ex. Look AHEAD ovan) gjort på 
temat livsstilsintervention. 

Deltagarna i PREDIMED var fria från 
känd kardiovaskulär sjukdom vid studie-
start, men hade hög kardiovaskulär risk 
genom en förekomst av minst tre av föl-
jande riskfaktorer: högt LDL-kolesterol, 
lågt HDL-kolesterol, rökning, hypertoni, 
övervikt, fetma eller hereditet för prema-
tur kardiovaskulär sjuklighet. Diabetes 
utgjorde ett alternativt, i sig tillräckligt, 
inklusionskriterium. Männen skulle vara 
55–80 år gamla och kvinnorna skulle vara 
60–80 år. Randomisering skedde till att 
få en liter ”virgin” olivolja/vecka eller att 
äta 30 gram nötter/dag (15 g valnötter, 7,5 
gram hasselnötter och 7,5 gram mandlar). 

Utöver detta gick dietister igenom kosten 
för att ge den en mer medelhavkostlik-
nande sammansättning inkluderande att 
dricka vin ≥7 ggr per vecka för dem som 
redan innan drack vin emellanåt. Exem-
pel på råd som gavs var att öka intaget av 
fisk, vitt kött, olja, nötter samt att ofta äta 
sofrito, som är en rätt där man kokar ihop 
olivolja, tomater, vitlök och ofta paprika. 
Det finns emellertid många varianter på 
sofrito, allt beroende på lokala traditio-
ner och tillgängligheten till grönsaker. Ett 
exempel på en blandning av råvaror för 
sofrito kan ses på bifogade bild.

De som lottats till lågfettkost fick 
instruktioner syftande till minskat fett-
intag genom att öka mängden av lågfett-
produkter och t.ex. att skära bort synligt 
matfett. Alla tre grupperna ombads 
minska intaget av bakelser och sötsaker, 
men att öka intaget av frukt. 

Studien inkluderade 7 447 individer 
och den avslutades prematurt vid en inte-
rimsanalys varvid en medianduration på 
4,8 år hade uppnåtts [6]. Då hade 11,3% 
i lågfettgruppen avbrutit medan motsva-
rande siffra för de båda andra grupperna 
var 4,9%. 

De som lottats till mer olivolja uppvi-
sade 8,1 (95% konfidensintervall 6,6–9,9) 
kardiovaskulära händelser per 1 000 per-
sonår, med motsvarande siffra i nötgrup-
pen på 8,0 (6,4–9,9) händelser per 1 000 
personår. Lågfettgruppens kardiovasku-
lära incidens var 11,2 (9,2–13,5) händelser 
per 1 000 personår (p=0,009 för olivolja 
jfr. med lågfettkost, p=0,02 för nötter 
jämfört med lågfettkost). Relativ risk för 
den primära studievariabeln för de båda 
grupperna med mer fett jämfört med att 
minska fettintag var 0,70 (0,55–0,89) 
händelser per 1 000 personår. 

Effekten var likartad bland de stora 
andelarna av deltagare med BMI över 30 
kg/m2 och bland dem som hade diabetes, 
så dessa råd passar dessa båda viktiga, ofta 
överlappande, patientkategorier. 

Detta är den första stora randomi-
serade primärpreventiva studie som 
verkligen finner en effekt av en kostin-
tervention på kardiovaskulär sjukdom, 

mot bakgrund av modern läkemedelsbe-
handling inkluderande behandling med 
statiner och antihypertensiva läkemedel. 
Ett bejakande sätt att beskriva studien är 
att mer fett, både i form av nötter eller 
olivolja, med vin som måltidsdryck, 
minskar sjuklighet jämfört med att ta 
bort fett från kosten. Men tidigare försök 
att minska sjuklighet genom att ta ned 
fettintaget till 20E% i den så kallade 
Womens Health Initiative-studien, som 
också var primärpreventiv, visade att den 
subgrupp som hade kardiovaskulär sjuk-
dom vid start av studien och som lottades 
till lågfettkost fick 26% ökad risk (95% 
konfidensintervall 1,03–1,54) för en ny 
kardiovaskulär händelse [7]. En alternativ 
tolkning, med hänsyn till andra livsstils-
studier såsom Womens Health Initiative 
och Look AHEAD, som hade sjuklighet 
som utfall [3, 7], är att lågfettkost ökar 
risken för hjärtkärlsjukdom hos patienter 
som har hög kardiovaskulär risk när detta 
jämförs med en medelhavsliknande kost 
med större andel fett och med vin som 
måltidsdryck. 

Läkemedelsbehandling av  
riskfaktorer vid diabetes
Målvärden för blodtryck vid diabetes har 
diskuterats i stor utsträckning för några 
år sedan, såväl i Sverige som i omvärlden. 
Bakgrunden till detta kan ganska enkelt 
sägas vara att man i mycket få studier 
testat att behandla med olika ambitio-
ner, så uppgifter om effekt av olika mål-
värden har ofta bedömts i ”efterhand”, 
d.v.s. man har konstaterat att patienter 
som nått ett bättre blodtryck också har 
haft en bättre prognos, eller ibland sna-
rare faktiskt tvärtom. Denna sorts post 
hoc-analyser kan ju dock inte skilja ut 
om dessa patienter, med bättre blod-
tryckssvar, istället snarare hade en mer 
lättbehandlad och därmed mindre allvar-
lig hypertonisjukdom i sig. Samtidigt kan 
ett uttalat blodtryckssvar, eller mer spon-
tant uppträdande lågt blodtryck, i sig sig-
nalera dålig vänsterkammarfunktion och 
därmed en dålig prognos. Men vad som 
styrker att patienter med diabetes kan ha 
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nytta av ett mer ambitiöst blodtrycksmål, 
<130/80 mmHg, än patienter med hyper-
toni i allmänhet, är förstås att man i den 
svenska HOT-studien kunde visa att just 
patienter med diabetes verkligen utveck-
lade mindre kardiovaskulär sjuklighet om 
de randomiserats till målet < 80 mmHg 
i diastoliskt blodtryck jämfört med <90 
mmHg [8]. 

Vi har också randomiserade studier där 
patienter med diabetes fått antihyperten-
siv tilläggsterapi trots relativt bra blod-
tryckskontroll och då utvecklat mindre 
sjuklighet när blodtrycket med god mar-
ginal passerat det mer ordinära målet 
<140/90 mmHg [9]. Att observationella 
data för blodtryck knappast kan användas 
för styrning av behandlingen visas med all 
önskvärd tydlighet i en analys av patien-
ter med akut bröstsmärta i Sverige base-
rat på RIKS-HIA registerdata. I denna 
analys var ett högt blodtryck relaterat till 
bra prognos, d.v.s. precis tvärtom om vad 
man finner när endast viloblodtryck stu-
deras [10]. Grafen visar en utökad analys 
av det material som presenteras i artikeln 
[10], liknande resultat, fast med högre 
totalmortalitet, sågs hos patienterna med 
känd diabetes i denna studie baserad på 
RIKS-HIA.

Kolesterol och lipider
Ingen studie av behandling med lipid-
sänkare har ännu designats så att patien-
terna randomiserats till olika målvärden 
avseende kolesterol. Därför är det mycket 
svårt att ange vilket värde man skall sträva 
efter vid behandling av hyperkolestero-
lemi eller av ökad kardiovaskulär risk 
vid diabetes. Flera studier har jämfört 
effekten av statin i olika höga doser [11] 
och man har också testat t.ex. atorvas-
tatin i två olika doser, 80 respektive 10 
mg där den högre dosen var mer effektiv 
att minska sjuklighet [12]. Vid diabetes 
finns exempelvis den mycket övertygande 
HPS-studien där patienter som ofta hade 
högst ordinära kolesterolnivåer och samti-
dig diabetes fick en klart sänkt sjuklighet 
av 40 mg simvastatin jämfört med pla-
cebo [13] och där detta gav god effekt även 

hos dem som hade < 3 mmol/l i initialt 
LDL kolesterol . CARDS-studien, som 
specifikt studerade patienter med diabe-
tes, visade också tydligt att statinbehand-
ling (10 mg atorvastatin) minskar risken 
för diabetiker [14], men eftersom man 
inte heller här titrerade behandlingen mot 
ett specifikt mål ger inte heller CARDS 
svar på vilket målvärde som kan vara till-
lämpligt avseende LDL-kolesterol. 

Blodsocker
Vilket målvärde avseende blodsocker 
och HbA1c man skall sträva efter vid 
läkemedelsbehandling av diabetes typ 2 
är en ganska svår fråga att ge ett välgrun-
dat svar på. Men mycket kunskap finns 
om lämpliga kombinationer av läkeme-
del. Metforminbehandling hos de oftast 
överviktiga patienterna med diabetes har 
gott stöd från, visserligen gamla, men 
randomiserade kontrollerade studier. 
Sulfonylureas dokumentation är mer 
bristfällig avseende minskad sjuklighet 
och i en aktuell metaanalys var behand-
ling med sulfonylurea t.o.m. förknippat 
med ökad mortalitet när detta kombi-
nerades med metformin [15]. Insulin-
behandling med olika analoger har inte 
jämförts avseende om det finns specifika 

skillnader på minskad sjuklighet, men 
den stora ORIGIN studien har nyligen 
dokumenterat att behandling med det 
långverkande insulinet Lantus var säkert 
ur ett kardiovaskulärt perspektiv [16].

Många har förespråkat att man så 
gott som det går skall normalisera blod-
socker vid typ 2-diabetes, vilket ju från 
ett epidemiologiskt perspektiv låter helt 
självklart, om blodsockergenomsnittet 
närmar sig det normala kan man ju tänka 
sig eliminera glukos-relaterade överrisker 
vid diabetes. Men när detta testades i ett 
randomiserat prospektivt upplägg hos 
högriskpatienter med typ 2-diabetes 
i ACCORD-studien på drygt 10 000 
patienter blev resultatet ett helt annat. 
I ACCORD-studien behandlades de 
patienter där man syftade till att norma-
lisera HbA1c (< 5%) på med flera läkeme-
del som kan ge hypoglykemier, ofta fick 
de såväl insulin som sulfonylurea samti-
digt, utöver metformin och rosiglitazon. 
Studien bröts i förtid på grund av 22% 
ökad totalmortalitet i intensivarmen [17], 
vilket verkligen demonstrerar hur svårt 
det kan vara att behandla diabetes utifrån 
epidemiologiska fynd. Vi har nu fått den 
blodsockersänkande arsenalen utökad 
med inkretinpreparat, som sänker blod-

Totalmortalitet i förhållande till det första uppmätta systoliska blodtrycket vid 
inläggning för akut bröstsmärta. Ju högre blodtryck desto lägre 1-års mortalitet.

Behandling av diabetes
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socker utan viktuppgång. I metaanalyser 
av flera små studier av DPP-4-hämmare 
ser det faktiskt mycket gynnsamt ut, 
sådan behandling kopplar till minskad 
sjuklighet [18], vilket ju verkar mycket 
gynnsamt. Regelrätta endpointstudier på 
DPP-4-hämmare kommer att publiceras 
under de kommande åren, så pågår t.ex. 
TECOS-studien där man testar Januvia, 
och SAVOR-TIMI som antas publiceras 
redan inom kanske ett år, där Onglyza 
är den substans som studerats avseende 
effekt på sjuklighet. 

Under våren/sommaren 2013 kommer 
den nya gruppen SGLT2-hämmare ut 
på svenska marknaden, som det ser ut 
när detta skrivs. Dessa nya ”glifloziner” 
sänker blodsockret genom att öka mäng-
den glukos i urinen genom att hämma 
glukosåterupptaget i proximala tubuli 
som sker via SGLT2-kanalen. Detta är 
en verkningsmekanism som är oberoende 
av insulin och som inte ger upphov till 
hypoglykemier men som däremot sänker 
såväl kroppsvikt som blodtryck. 

Vi saknar ännu endpointstudier av 
denna nya typ av behandling, men då 
det finns flera olika mutationer som ger 
upphov till glukosuri genom påverkan på 
SGLT2-kanalen hos människa, och då 
detta inte ser ut att vara kopplat till andra 
allvarliga problem eller sjukdomar, verkar 
mekanismen vara säker utifrån dessa data. 
Först ut på marknaden i Sverige är dapa-
gliflozin som kommer att säljas under 
namnet Forxiga.

Slutsats
Vi har till slut fått data från en rando-
miserad prospektiv studie, PREDIMED, 
som talar för att råd om en relativt fettrik 
medelhavskost passar för patienter med 
såväl fetma som diabetes som vill minska 
sjukligheten när detta jämförs med den 
mer traditionella lågfettkosten. Avseende 
lipidbehandling vid diabetes är det svårt 
att på säker bas ange målvärden, men 
flera statiner har visat mycket god effekt 
att minska sjukligheten. Blodtrycksbe-
handling bygger på en kombination av 
flera preparat och ambitionen bör vara 

att nå väl under vad som är målet vid 
hypertoni utan samtidig diabetes. 

Slutligen så talar mycket för att det är 
en fördel om man kan ge glukossänkande 
preparat som inte förorsakar hypoglyke-
mier, och givetvis uppskattar patienten 
om man inte ökar i vikt av behandlingen.

Vi börjar nu få endpointdata för inkre-
tinbaserad terapi, som uppfyller dessa 
båda kriterier, samtidigt som vi nu också 
får en helt ny typ av diabetespreparat 
under 2013, de så kallade gliflozinerna, 
som sänker blodsockret efter måltid 
genom ökad glukosuri. Det händer verkli-
gen saker inom behandlingen av diabetes!

Fredrik Nyström
Professor i internmedicin  

och endokrinologi, Linköping
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D-vitaminkonferens

Jag arbetar som distriktsläkare på 
Svartbäckens vårdcentral i Uppsala, 
och är också doktorand i allmänme-

dicin vid institutionen för folkhälso- och 
vårdvetenskap vid Uppsala universitet. 
Min forskning hittills handlar om före-
komsten av vitamin D-brist hos kvinnliga 
primärvårdspatienter i primärvården, om 
vilka faktorer som har betydelse för vita-
min D-status, och om skillnader mellan 
svenska och invandrade patienter.

Betydelsen av vitamin D
D-vitamin är viktigt för upptaget av 
kalcium. Brist kan ge olika symtom, 

sedan tidigare är kända följder rakit och 
osteomalaci, men även symtom i form av 
muskelsvaghet, balansproblem och ned-
stämdhet kan förekomma. Sedan man 
upptäckt förekomsten av så kallade vita-
min D-receptorer i ett stort antal vävna-
der i kroppen har forskningsintresset för 
vitaminet ökat, och de senaste åren har 
över 2000 vetenskapliga artiklar publi-
cerats i ämnet varje år. Mycket av den 
forskning som pågår är på grundforsk-
ningsnivå. Det finns också befolknings-
studier och studier på äldre på sjukhem, 
men studier på patienter inom primär-
vården är inte så vanliga.

Vanligt med vitamin D brist hos in-
vandrarkvinnor från Asien och Afrika
I ett av delarbetena till min blivande 
avhandling har jag tillsammans med die-
tisten på vårdcentralen undersökt vita-
min D-status, kostvanor och skillnader 
mellan invandrade och svenska patien-
ter. Vi fann att 60% av de invandrade 
kvinnorna hade mycket låga värden för 
25-OH-vitamin D i blodet. Kostintaget 
av vitamin D via maten skiljde sig också 
mellan svenska och invandrade kvinnor. 
När det gällde kosttillskott i form av vita-
mintabletter var det fler av de svenska 
kvinnorna som använde detta. Vi kunde 

D-vitaminkonferens i Texas
i juni 2012 fick jag möjlighet att åka på konferensen vitamin d workshop som denna gång 
hölls i Houston. där fick jag möjlighet att presentera en poster och att träffa ett stort antal 

forskare inom vitamin d, som är ett hett forskningsområde just nu.

�
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från Svenska Läkaresällskapet. Genom 
denna möjlighet har jag fått tillfälle att få 
internationell erfarenhet och nya kontak-
ter inom mitt forskningsområde.

Anne Björk
Distriktsläkare

Svartbäckens vårdcentral
 Uppsala

Referenser:
1. http://vitamind.ucr.edu/workshop/
2. Andersson Å., Björk A., Kristiansson P., 

Johansson G,Vitamin D intake and status in 
immigrant women and native Swedish women. 
A study at a primary health care centre located. 
Accepterad för publicering i Food and nutri-
tion research.

3. Treatment of low plasma levels of vitamin 
D in female primary health care patients in 
Sweden. Results from a study at 60°N. A.Björk, 
Å.Andersson, K.Björkegren, G.Johansson, 
M.Löfvander, P.Kristiansson. Poster pre-
senterad på 15th vitamin D workshop 2012, 
Houston, Texas, USA.

också se att de som hade längre utbild-
ning i större grad tog tillskott.

Vitamin D workshop
Tidigare har vitamin D workshop anord-
nats 14 gånger sedan 1973, men på grund 
av det ökade forskningsintresset har man 
nu bestämt sig för att det ska ordnas varje 
år under de närmaste åren. Den work-
shop jag åkte på var den femtonde i ord-
ningen. På konferensen deltog forskare 
från hela världen. Sammanlagt presen-
terades 220 abstracts, i form av föreläs-
ningar och posters. Nedan följer några 
av de nya rön som presenterades.

•	 Djurförsök	på	möss	indikerar	att	vita-
min D inte är ansvarigt för replika-
tivt åldrande. Däremot har man vid 
så kallade proteomstudier hos möss 
påvisat att aktivt vitamin D kan främja 
åldrandet i prostatastamceller, vilket 
skulle kunna vara fördelaktigt för att 
fördröja tillväxt av tumörceller.

•	 Ett	 gott	 kalciumintag	 är	 en	 förut-
sättning för att få positiva effekter av 
vitamin D på skelettet. Tidigare har 
man ansett att vitamin D ökar mine-
raliseringen, men i musförsök där man 
framkallat svår kalciumbrist, selektiv 

radering av vitamin D-receptorer eller 
högdos 1,25(OH)2D3 behandling har 
man påvisat att mineralisering vid svår 
kalkbrist sker på bekostnad av skelet-
tet. Genetisk analys har bekräftat dessa 
observationer.

•	 Rakit	är	fortfarande	endemiskt	i	delar	
av världen. Medan man ser en låg frek-
vens rakit (2/100000) hos kaukasier 
med normal livsstil, så är den betydligt 
högre hos immigranter med mörk hud 
(0,1% av sådana barn i Danmark). I 
Mongoliet har en studie visat att 22% 
av barnen hade låga D-vitaminnivåer 
(<20nmol/L) och att många av dem 
hade kliniska symtom på rakit.

•	 1%	av	kaukasier	har	en	mutation	av	
cyp241, ett enzym som initierar ned-
brytningen av den aktiva formen av 
vitamin D. Dessa individer har en 
ökad risk för vitamin D-toxicitet när 
de exponeras för höga eller frekventa 
vitamin D-doser.

Stipendier
Det var fantastiskt att få möjlighet att åka 
på detta möte, och träffa framstående fors-
kare inom området. Därför är jag mycket 
tacksam för de stipendier jag fick via 
Distriktsläkarföreningens Samfond och 

D-vitaminkonferens

foto: catarina Olsson
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Dr. Zeidlitz

Efter drygt 70 år tänker vi (artikelför-
fattarna) tillbaka på vår yrkesverk-
samma tid. Vad som händer i framtiden 
vet vi inte mycket om. Vår tid är andra 
hälften av 1900-talet. Vi har sökt 
beskrivningar om första hälften.

En källa är provinsialläkaren Per 
Zeidlitz. Han föddes 1879, tog 
studenten i Östersund 1901. Han 

blev leg. läkare 1912 (året med Titanics 
undergång, Solskensolympiaden i Stock-
holm och August Strindbergs död). Den 
tidens medicinarutbildning var i stort 
sett som vår. Undantag var, att man för 
att komma in på medicinsk fakultet 
måste meritera sig vid filosofisk fakultet 
(i botanik, zoologi, fysik, kemi).

Som med. kandidat vikarierade han 
bland annat på Bie Vattenkuranstalt och 
Fjällnäs högfjällspensionat. Efter legi-
timationen 1912 var han järnvägsläkare 
på linjerna Delsbo-Ljusdal-Östavall och 
Ånge-Ljusdal-Delsbo.

Kung Gustav V:s underskrift som full-
makt utnämnde honom till provinsial-
läkare i Ljusdal 1923.

Han arbetade i Ljusdal fram till 1942 
då han gick i pension. År 1947 (han dog 
1948) skrev han ner sina minnen, som 
varit stoff för vår artikel. Han menade 
att detta ”lapptäcke, som omfattar vår 
mannaålders tidsskola, i en framtid skulle 
ge en lättfattligare bild av våra förutsätt-
ningar, svårigheter och arbete än omfat-
tande lärda volymer. De böra äga det 
omedelbaras och tidstrognas företräden”.

Patientrelationen
Under vår (författarnas) verksamma tid 
har samhället dramatiskt förändrats och 
Sverige utvecklats till ett av världens mest 
jämlika och demokratiska land – beund-
ransvärt!

På Zeidlitz tid var klassamhället fort-
farande orubbat. Läkaren var liksom 
prästen en överhetsperson med myndig-
het: En gång ringde nattklockan i hans 

bostad och ett bud begärde akut hembe-
sök hos en sjuk kamrat. Doktorn, som på 
beskrivningen ställde diagnosen epididy-
mit på grund av påssjuka, lämnade i stäl-
let utförliga behandlingsföreskrifter och 
recept ”att expedieras med första lägen-
het”. Klockan två nästa natt ringde natt-
klockan igen och ett bud överlämnade 
ett telegram: ”febern är nu 41 grader och 
katastrof kan väntas”. På förfrågan visade 
det sig att patienten ej alls följt behand-
lingsföreskrifterna. Zeidlitz avsände 
omgående följande svarstelegram: ”Tag 
ögonblickligen fem matskedar ricinolja, 
lyd i övrigt till punkt och pricka order, 
meddela resultatet efter högst ett dygn”.

Alla har vi upplevt patienten som stän-
digt återkommer för meningslösa besök. 
Zeidlitz beskriver en variant: ”Stam-Ante 
sökte för skrubbsår på underbenet. Länge 
och många gånger. Jag sade honom att 
såret var läkt och att han inte behövde 
återkomma vidare. Följande dag kom han 
igen och avfärdades kort. Nästa dag stod 

Doktor Zeidlitz & hans tid

Ljusdals första ambulans. Per Zeidlitz använde i sin verksamhet en privat ambulans 
som inköptes 1924. Byttes 1928 mot en Buick.

Per Zeidlitz, provinsialläkare i Ljusdal 
1923–1942.
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han där igen. Då jag märkte att han sam-
vetsgrant utnyttjade besöken till att bettla 
i mitt väntrum beslöt jag försöka sätta 
stopp för trafiken och sade: ”Ante har nu 
besökt mig ett otal gånger. Jag har ej råd 
att spilla bort mera tid. Kommer Ante hit 
en gång till så kommer jag att lagligen ta 
ut två kronor för vart och ett av de tio sista 
besöken och lika mycket för vart och ett i 
framtiden. Jag har bara två taxor att välja 
på, två kronor eller ingenting”.

Sjukdomspanorama
På Zeidlitz tid dominerade infektions-
sjukdomarna på ett helt annat sätt.

Han skrev: ”Under spanska sjukan, 
1918, blev jag kallad till Ygsbo i Ljusdal 
på sjukbesök. I den låga stugans ena rum 
fann jag en 19-års yngling i själatåget. 
Cyanotisk, flämtande. Häftiga katarrala 
symptom. Det var mörkt i rummet. Jag 
bad om lite ljus. Då slog modern upp 
luckan på kaminen, annan eldstad fanns 
inte heller, och förklarade att intet annat 
lyse fanns att tillgå. Det såg fullständigt 
hopplöst ut. Innan morgonen var han 
också död. Familjemedlemmarna hade i 
tur och ordning legat sjuka och de hade 
ej kunnat kalla på hjälp. Allt hade råkat 
i olag. Allt hade tagit slut. Brödkupong-
erna hade förfallit och de vägrades köp 
av bröd och mjöl. Mitt recept, som före-
teddes i en diversehandel och verkligen 
också expedierades löd på: ”Tre kilo spis-
bröd, två liter fotogen, ett paket paraf-
finljus”.

”Hösten 1925 hade en omfattande 
scharlakansfeberepidemi rotat sig i Ljus-
dal. Omgående razzia gav till resultat 19 
fall och sen duggade sekundärfallen tätt. 
Noggranna föreskrifter gåvos och skyl-
dighet att anmäla misstänkta sjukdoms-
fall ålades målsmännen. Icke förty teg en 
familjefar mitt inne i det smittade områ-
det att hans två minderåriga pojkar sjuk-
nat i typiska symtom. Familjen lämnade 
mjölk till grannar. Smitta överfördes och 
så avslöjades hemlighetsmakeriet.

Kommunalnämndens ordförande 
ansåg sig skyldig beivra fallet. Häradsrät-
ten fällde fadern till tio kronors böter“.

Verktygen
Under hela 1900-talet har läkaren genom 
sin legitimation beväpnats med de fyra 
verktygen: kniven, receptet, intyget och 
rocken. Användandet av de tre första är 
uppenbart. Med rocken menas att dok-
torn förmedlar respekt, auktoritet och 
placebo. 

Per Zeidlitz: Rocken: ”Jag kom till en 
gammal man långt borta i en skogsby 
med dålig väg och klena förbindelser 
med omgivningen. Det var fråga om 
lunginflammation och då jag upplyste 
sonen därom blev han mycket betryckt. 
Men så blev han plötsligt ljusare och sa: 
”Om han söker läkare riktigt flitigt blir 
han säkert snart frisk igen. Min farfar 
fick lunginflammation han också på 
gamla dar, men så sökte han tre läkare på 
samma dag och frisk blev han”. 

Kniven: ”Bakom en smutsig näsduk låg 
nästippen med några millimeter bred 

flik hängande kvar vid högra näsvingen. 
I öppningen lyste det hemskt och hot-
fullt långt in i huvudet. Tippen var blek 
men ej kall. Jag tog och sydde en tät, 
stadig fortlöpande skomakarsöm och 
tillsade honom att återkomma på tredje 
dagen. Nästippen var då betydligt svälld, 
varm. Inga tecken på gangrän, han fick 
återkomma om två dygn. Fortfarande 
bra reaktion och tid utsattes för trådens 
tagande”.

Receptet: ”Under spanska sjukan, 1918, 
blev det betydande brist på läkemedel. 
Apotekare Sjöberg i Ljusdal, som var en 
klok och erfaren man, hade dock kvar 
tämligen goda förråd av vissa sorter. Då 
det ofta hände att vid denna tid patien-
terna, då läkare ej var anträffbar, enträget 
begärde att från apoteket få något medel 
mot influensa, vände sig Sjöberg till oss 
med begäran att vi skulle sammansätta 
något lämpligt läkemedel med hänsyn 
också till det förefintliga förrådet. Vi 

Järnvägspersonalen avfotograferad framför Ljusdals station omkring 1918. 
under 1900-talets första hälft hade järnvägen avgörande betydelse för samhällenas utveck-
ling. Per Zeidlitz minns: ”På väg till tåget för tjänsteresa(1919?) hejdas jag och ombedes titta 
in till en barnaföderska hos en linjeförman. Anfall av våldsam Eclampsia. Tåget till Hudiksvall 
har nyss gått ingen biltrafik igång. Jag ombedes medhjälpa till anordnande av ett extratåg. 
Trafikinspektören medger att extralägenhet med lok och vagn får anordnas och kostnaden 
var 600 kronor. Då jag tillfrågade kvinnans man om hur det skall avgöras, svara han: Vad skall 
jag göra med pengarna om min hustru dör ifrån mig”.
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enade oss om ett pulver av följande sammansättning att utläm-
nas i handköp: Phenacetin 0,50 gr, Salipyrin 0,50 gr, Koffein 
0,10 gr. Apoteksföreståndaren, som var en praktisk och fiffig 
man lät trycka etiketter och påsar med påskrift: ”Lindsteins 
influensapulver”.

Intyget: ”Han var välbärgad och försiktig, hade alltid så långt 
veterligt åtnjutit god hälsa och kommit till 60-årsstrecket. Han 
hade nu fått sig ett förmyndarskap anförtrott och besökte mig 
nu för att utfå ett starkt läkarintyg, kosta vad det kosta vill, så 
att han blev befriad från det besvärliga uppdraget (som dock 
var enkelt och föga tidsödande). Jag måste förstås gå igenom 
hans status och fann snart att jag kunde utfärda ett fritagande 
intyg på grund av kronisk nefrit och hjärtfel. Han läste igenom 
pappret, harsklade sig belåtet och tog åt plånboksfickan. ”Och 
det här kostar nu?” Jag nämnde priset i enlighet med provinsi-
alläkartaxan. Inte kunde det vara möjligt för ett så starkt intyg, 
och som sagt det var passerligt, utmärkt. Jo, visst det gör ingen 
skillnad. Han erlade den summan jämt och beredde sig att gå. 
Då hejdade jag honom med en fråga om han ej gjorde någon 
mer reflexion med anledning av intyget. Nej, vad skulle det 
vara i så fall? Jo, att jag anser att ert liv hänger på en mycket 
smal tråd. En spindelväv kanske och därefter bör ni inrätta ert 
liv och arbete. Han gick. Om nio månader myllades han ner. 
Någon esculap hade han ej besvärat vidare”.

Från läkemedelsfirmor kom då och då ett litet varuprov 
med prospekt och bruksanvisning jämte en mer eller mindre 
insmickrande skrivelse till ”herr doktorn” att avprova det för-
träffliga preparatet och att ha vänligheten mot förutsatt ersätt-
ning tillställa firman ett intyg om preparatets goda egenskaper. 
Det var en blygsam början, men...” 

Fackligt arbete
Under 1900-talet har de klassiska fackliga problemen varit 
väsentligen oförändrade. Det gäller framför allt läkarbristen, 
lönen, arbetsmiljön och fortbildningen. Man kan många 
gånger fråga sig vad resultatet egentligen har blivit av allt fäk-
tande.

Liksom författarna och andra distriktsläkare av idag råkade 
Per Zeidlitz av en tillfällighet halka in i det fackliga arbetet. 
Nästan omedelbart när han börjat sin verksamhet på orten 
drogs han med till ett årsmöte i Hälsinge läkarförening där 
”var det någon som föreslog mig till sekreterarposten. Blyg och 
försagd, som jag var, kom jag mig ej för att bestämt frånsäga 
mig, vadan jag helt oförmodat snart var närmare underrättad 
om föreningens liv....”

”Även vår förening hade rätt att sända ett ombud till full-
mäktige i Allmänna Svenska Läkarföreningen och då jag blivit 
utsedd för året inställde jag mig i Stockholm. Medicinalstyrel-

sens generaldirektör Buhre, en stillsam och försynt man, slog 
på utsatt klockslag klubban i bordet och hälsade välkommen till 
det mycket viktiga sammanträdet. Omedelbart därefter vidtogo 
förhandlingarna. Det närmast slående i arbetet var det allvar 
som besjälade alla och den vikt, som lades även vid till synes 
små saker. Hela debatten hölls mönstergill och på ett plan som 
hedrade samtliga deltagande. Jag lämnade mötet i full förviss-
ning om att jag varit en nära nog 100-procentig analfabet”.

”Året 1915 handlades en viktig fråga (inom läkarkåren). Det 
var hemställande om förslag till åtgärder för att få lämpliga 
ordinarie innehavare till en del avlägset belägna provinsiallä-
kardistrikt i Norrland. Det rådde läkarbrist över huvud taget 
och i en följd av år hade 22 prov. läk. i Norrland stått utan 
ordinarie innehavare och endast mottagit kortare gästuppträ-
danden av någon på förhållandena kanske nyfiken yngre för-
måga eller sporadiskt av någon stipendiat, som dirigerats dit. 
Förhållandena voro oefterrättliga för befolkningen och som ett 

Doktor Zeidlitz i sitt laboratorium.

Dr. Zeidlitz



29 distriktsläkaren 3 • 2013

lockbete för ansökan till dessa distrikt hade nu föreslagits att 
tjänstinnehavarna å desamma skulle komma i åtnjutande av 
dubbla tjänsteår. Vår läkarförening ansåg sig ej kunna och böra 
tillstyrka detta. I stället förordades bättre levnadsvillkor. Dit 
ville man då i första hand räkna uppförande av verkligt goda 
tjänstebostäder. Vid sidan härav tillstyrktes en kraftig förhöj-
ning av de fasta lönerna. En ökning av arvodestaxan ansåg man 
däremot oklok och otillbörlig, då befolkningen över huvud 
måste räknas till de svagt bemedlade, samt genom de stora 
avstånden likväl måste vidkännas jämförelsevis stora kostnader 
för sin sjukvård”.

Kloka gummor och gubbar
Läkarbristen medförde en uppsjö av kloka gubbar och gummor, 
kvacksalvare och scharlatarner såsom Rappen från Fränsta, 
Wallstagubben (kotknackare), Bjart-Sara och Sjöbo-Margit. 
Den senare hade under lång tid en omfattande verksamhet. 
Hon balanserade på gränsen till kvacksalveri och var återkom-
mande föremål för överhetens kontroll. Vid ett tillfälle bifölls 
landsfiskalens ansvarsyrkande enligt paragrafen om signeri. 
”Hennes stadgade anseende synes dock ej genom den nesliga 
anklagelsen och den fällande domen ha lidit något som helst 
avbräck”.

Till slut
Detta vårt potpurri på Provinsialläkare Zeidlitz verksamhet 
under 1900-talets första hälft uti en landsbygdsprovins i Sverige 
berättar inte om medicinska bragder. Som han skriver i sina 
minnen: ”Kanhända skola de små historierna i en framtid ge 
en lättfattligare bild av våra förutsättningar, svårigheter och 
arbete än omfattande lärda volymer”.

För tidningen Distriktsläkaren

Ingemar Block
Tidigare distriktsläkare i Varberg

Olof Svender
Tidigare distriktsläkare i Ljusdal

Syriens folk är i akut behov av mat, vatten och sjukvård. 

Vi är på plats för att rädda liv och vi behöver din hjälp.

Ge din gåva på redcross.se
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Kan hända skola de små historierna i 
en framtid ge en lättfattligare bild av våra 
förutsättningar, svårigheter och arbete än 
omfattande lärda volymer.
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Dagens samhälle präglas i hög grad 
av globalisering och migration. Detta 
gör att vi måste förhålla oss till män-
niskor med vilka vi inte delar kulturell 
bakgrund och kollektiva erfarenheter. 
Människor söker sig till vårt land av 
olika skäl. En del för att arbeta – vilket 
är lättare om du är högutbildad och 
efterfrågad – eller för att studera – om 
du har råd. Andra söker skydd undan 
krig, förföljelse och patriarkala famil-
jestrukturer. Den senare gruppen är 
den vi oftast möter i sjukvården. 

Idetta möte kan man som represen-
tant för vården välja olika strategier. 
En kan vara präglad av tystnad, där 

patienten ses som en ”människa bland 
alla andra”. Vården befattar sig inte här 
med komplicerade frågor som rör kultu-
rell bakgrund och olika syn på hälsa och 
sjukvård. Patienten bedöms utifrån sina 
symtom och kanske utförs en basal utred-
ning med inriktning på mätbara utfall.

Det ska helst gå undan i dagens sjuk-
vård, och i denna miljö platsar inte alltid 
frågor som rör patientens livsberättelse 
och personliga bakgrund. Detta leder till 
en instrumentell attityd från vårdens sida 
– vilken förvisso inte endast rör patienter 
med utländsk bakgrund – som äventyrar 
möjligheten att skaffa sig en samlad bild 
av den människa som söker hjälp. Om 
någon mätbar förklaring till patientens 
besvär inte kan hittas, kan denna attityd 
gynna en kategorisering av människor 
i ”problematiska kollektiv”. Detta kan 
främja en annan strategi, särskilt i synen 
på flyktingar, som lätt generaliseras i 
bilder präglade av offertänkande och pro-
blem. På så vis kan en medikalisering och 
stereotypisering av dessa människors erfa-
renheter slå rot, vilket kan hämma deras 
möjligheter att finna sig tillrätta i det nya 
landet. Tidigare undersökningar – både i 
Sverige och utomlands – har också visat 

att förhållandena i exil tycks påverka den 
mentala hälsan i större utsträckning än 
de erfarenheter av våld och förtryck man 
hade innan flykten. Detta gäller bland 
annat möjligheter att skaffa sig ett arbete, 
erfarenheter av rasism och diskriminering 
samt bostadsproblem.

I det ”transkulturella sjukvårdsmötet” 
bör vi balansera mellan dessa strategier. 
Men i grunden gäller – som i alla konsul-
tationer – att tillämpa en nyfikenhet vad 
gäller det unika hos patientens person 
och tidigare bakgrund. Detta har stor 
betydelse för våra möjligheter att tillsam-
mans med patienten hitta en lösning på 
problemen, som ju ofta är svåravgränsade 
och fjärran från läroböckernas flödessche-

man och symtombeskrivningar. För detta 
krävs kontinuitet, empati och solid medi-
cinsk grundkunskap. Våra bästa lärare är 
ju oftast patienterna själva. Men utan 
nyfikenhet får vi aldrig ta del av deras 
kunskaper. 

Jag försökte att något stilla min nyfi-
kenhet vad gäller en grupp av patienter 
jag mött under många år på min vårdcen-
tral, de somaliska flyktingarna och deras 
familjer. Planerna på ett doktorandpro-
jekt mognade successivt. Tillsammans 
med mina handledare bestämde jag mig 
för att via enskilda intervjuer med ett 
tjugotal somalier undersöka deras upp-
fattningar av sin hälsa och erfarenheter 
av kontakter med svensk sjukvård. Våra 

Att möta patienter ...

Att möta patienter från hela världen
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informanter var alla födda i Somalia, det 
var ungefär lika många män som kvinnor 
och alla talade en begriplig svenska. Till 
sist undersökte vi i gruppintervjuer med 
ett tjugotal ST-läkare i Allmänmedicin 
hur dessa uppfattade mötet med patien-
ter från Somalia. Denna typ av forskning 
strävar efter att kartlägga upplevelser av 
vissa fenomen, den vill belysa erfarenhe-
ter och mening. Det är företeelser som 
knappast låter sig beskrivas i siffror. De 
”data” som kommer fram är av kvalitativ, 
inte kvantitativ natur. Det rör sig om ett 
språkligt projekt, där intervjutexterna 
och tolkningen av dessa bildar stommen 
i forskningsprocessen.

I Sverige bor ca 40 000 personer födda 
i Somalia. Uppskattningsvis 1,5 miljo-
ner somalier – ca tio procent av landets 
befolkning – lever som flyktingar i sitt 
eget land eller i flyktingläger i grannlän-
derna. Hundratusentals har tagit sin till-
flykt till länder runtom i världen, främst 
USA, Kanada och Australien. Många har 
även kommit till Europa, främst England 
och Sverige. 

De flesta somaliska flyktingar anlände 
till Sverige i början av 1990-talet, i sam-
band med den somaliska statens kollaps. 
Under årens lopp har allt fler somalier 
anlänt till Sverige på flykt undan krig 
och hungersnöd. Det senaste året har 
läget i landet någorlunda stabiliserats, 
men situationen präglas fortfarande av 
osäkerhet och väpnad konflikt.

Somaliernas erfarenheter
I en studie belyses somaliernas tankar 
kring hälsa och sjukdom. Ett antal teman 
framkom i analysen. 

De flesta beskrev en stark längtan efter 
hemlandet. Man saknade den livgivande 
solen, den färska maten och det hälso-
samma klimatet. Svårigheter i exilen, 
som arbetslöshet och familjekonflikter, 
verkar förstärka denna längtan. Ett åter-
vändande är många gånger orealistiskt, 
främst beroende på barnen, som är födda 
här och som knappast har planer på att 
vända tillbaka till föräldrarnas hemland. 

Många beskriver sig som ett slags ”dub-
bellandspersoner”, där somalisk och 
svensk identitet samexisterar.

Ett annat fenomen var att många upp-
levde en stark kroppslig smärta, där orsa-
ken ofta förblev medicinskt oförklarad. 
Många beskrev att denna smärta försvann 
då de haft tillfälle att under en kort period 
besöka hemlandet. Då de återvände till 
Sverige återkom också smärtan. 

Upplevelser av rasism och diskrimi-
nering var vanligt bland informanterna. 
Vissa beskrev dock det svenska samhället 
som ganska öppet. Den somaliska famil-
jen tjänar som ett skyddsnät, den har en 
betydligt bredare och mer allomfattande 
struktur än den svenska kärnfamiljen och 
kännetecknas av transnationella förbin-
delser där släktingar världen över håller 
kontakt med varandra via mobiltelefoni 
och internet. Förlusten av många famil-
jemedlemmar – försvunna eller dödade 
– samt av de sociala skyddsnät som exis-
terade i hemlandet utgör många gånger 
svåra dilemman.

Religionen – sunniislam – har en stark 
och avgörande roll för de flesta somalier 
i exil. En vanlig strategi är att samlas hos 
den sjuke och tillsammans läsa koranen.

Somaliernas erfarenheter av mötet med 
svensk sjukvård belystes i en annan inter-
vjustudie. Förväntningarna på vården var 
ofta höga och, speciellt bland de äldre, för-
väntades läkaren ställa diagnos och föreslå 
behandling utan att ställa alltför många 
frågor. Här kan konflikter uppstå i mötet 
vad gäller uppfattningen om patientens 
och läkarens roller. Den i Sverige tidigare 
gängse paternalistiska och auktoritära 
läkarrollen har ju successivt fått ge vika 
för en mer demokratisk syn som betonar 
informerat samtycke och information. 
Detta kan kompliceras av att patienter 
från andra länder, där läkaren fortfarande 
representerar en slags upphöjd auktoritet, 
inte väntar sig en sådan ömsesidighet. Det 
är läkaren och endast läkaren, inte sjuk-
sköterskor eller andra personalkatego-
rier som förväntas bestämma och avgöra 
behandlingen.

Ett genomgående tema var en erfaren-
het av att inte bli tagen på allvar. Man 
upplevde att vården ofta avfärdade olika 
symtom och krämpor som orsakade av 
patientens flyktingbakgrund. En katego-
risering som resulterade i en stigmatise-
ringsprocess där läkaren redan bestämt 
sig för att ”detta är ingenting”. Bland våra 
informanter fanns exempel på hur denna 
attityd medfört att behandlingsbara 
åkommor, bland annat extrapulmonell 
tuberkulos, hade missats. Istället hade 
denna diagnos ställts utomlands, fram-
för allt i Tyskland, dit många somalier 
reser för en ”second opinion” då de varit 
missnöjda med mottagandet i Sverige. 
Informanterna betonade också vikten av 
en noggrann kroppsundersökning, vilket 
sågs som ett uttryck för respekt och nog-
grannhet från läkarens sida.

ST-läkarnas erfarenheter 
I intervjuerna med ST-läkarna fram-
kom olika uppfattningar om mötet 
med patienter från Somalia. Läkarna 
upplevde att patienterna ofta hade höga 
förväntningar på vården. Det betonades 
också att man nästan aldrig hade mött 
en patient som sökte för psykiska besvär. 
Tårar som uttryck för sorg och bedrö-
velse verkade ovanligt. I den internatio-
nella forskningslitteraturen om somalier 
i vården – som oftast handlar om kvinnor 
– beskrivs oftast dessa som nedstämda 
och tyngda av sorg. Detta kontrasterar 
mot ST-läkarnas uppfattningar av dem 
som starka, utåtriktade och bestämda. 
Kanske finns förklaringen till denna 
paradox i en förmåga att härda ut, att 
kämpa för att visa tålamod och uthål-
lighet. Frågor av typen ”berätta hur du 
sover på natten” kan ofta vara inledning 
till en diskussion om patientens psykiska 
tillstånd och leda till en förbättrad dialog. 
Att hälsa på patienterna eller inte, var 
ibland ett problem både för de manliga 
och kvinnliga läkarna. En manlig läkare 
hade löst detta dilemma genom att lägga 
handen på bröstet och säga ”assalaam 
aleikum” (frid vare med dig).

Att möta patienter ...
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ST-läkarna beskrev olika strategier i mötet. Några föresprå-
kade en auktoritär gammaldags attityd, präglad av paternalism 
och bristande patientcentrering. Majoriteten förordade dock 
en hållning präglad av nyfikenhet och en vilja att lära känna 
patienten som person.

Kommentar
Sannolikt är det inte ”kulturella” skillnader i det medicinska 
mötet som är avgörande för dess utgång utan snarare olik-
heter vad gäller utbildning och klassbakgrund. Men språklig 
och kulturell skillnad mellan patient och vårdare medför en 
extra uppfordran. Bägge parter har fördomar om varandra 
som har sin grund i tidigare erfarenheter av kontakter med 
sjukvården och synen på patientens och läkarens roller. Till 
detta kommer maktaspekten, som gör att patienten oftast är 
i underläge. Läkaren måste visa vänlighet, respekt och inte ta 
något för givet. Frestelsen att kategorisera måste tyglas. Vikten 
av en noggrann kroppsundersökning bör betonas. Att lära sig 
några ord på patientens hemspråk – hälsningsfraser, några 
sjukdomssymtom, namn på olika klädedräkter – samt enkla 
fakta om hemlandet kan bidra till att öka förtroendet i mötet. 
Att försöka uttala patientens namn korrekt – genom att helt 
enkelt fråga patienten – kan tyckas självklart men försummas 
ofta. Vidare krävs att störningsmomenten i konsultationen 
hålls på en minimal nivå. Den delikata bubbla där vi sitter 
inneslutna med patienten och försöker bygga tillit tål inte vilka 
påfrestningar som helst. Ett bra fungerande tolksamtal är då 
det behövs, naturligtvis avgörande. Men bristande kontinui-
tet, registreringsiver och ekonomism utgör sannolikt de största 
hoten. 

För en tid sedan talade jag med en kvinnlig somalisk tolk 
på mottagningen. Hon, hennes make och deras lilla dotter 
hade just kommit hem från en tvåårig vistelse på en liten ö 
långt ute i den nordnorska arkipelagen. Maken hade fått jobb 
på en fiskfabrik och själv arbetade hon hemma. Hon beskrev 

denna tid som lycklig. Som de enda ”utlänningarna” på ön 
hade de blivit väl bemötta av lokalbefolkningen. Maken trivdes 
på jobbet och vid svårigheter av olika slag hade de fått stöd och 
uppmuntran av sina grannar. 

Vi måste påminnas om att historier som denna faktiskt 
existerar. Då vi råkar ”den andre” – som i en annan situa-
tion kan vara jag själv – får vi bemöda oss om att ”inte bara 
träffas utan också mötas”, för att citera sociologen Zygmunt 
Bauman. Detta har den största relevans också i sjukvården. 
Det är trots allt likheter människor emellan som dominerar. 
Endast opponenterna till mänsklig samexistens och tolerans 
påstår motsatsen.

Kristian Svenberg 
Specialist i allmänmedicin

fakta:
Kristian Svenberg, specialist i allmänmedicin, MD, Flykting-
medicinsk mottagning, Primärvården i Göteborg.

Disputerade i december 2011 på avhandlingen ”Mötet mellan 
patienten och läkaren – erfarenheter bland somaliska flyktingar 
och läkare under utbildning”. Länk till avhandlingen: http://
gupea.ub.gu.se/handle/2077/27961
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Hedersmedlem

Energisk, drivande, frispråkig och 
färgstark. Distriktsläkaren Kerstin 
Ermebrant har nyss fyllt 70 år, men 
fortsätter outtröttligt att kämpa för 
en bättre arbetsmiljö i primärvården 
och allmänläkares rätt till fortbildning.  
Vid årets fullmäktigemöte invaldes 
hon som hedersmedlem i Svenska 
Distriktsläkarföreningen.

Till fullmäktigemötet i Stockholm 
i april flög hon, som hon vanligt-
vis brukar göra, ett litet Cessna-

plan från flygplatsen i Sveg i Jämtland.
Efter cirka två timmars flygning landande 
hon på Bromma flygplats.
– Det är ett smidigt sätt att ta sig fram. 
Jag har inget eget plan, det är alldeles för 
dyrt, utan hyr av olika flygklubbar.

För 37 år sedan tog hon flygcertifi-
kat för att tillsammans med maken och 
goda vänner kunna ta sig till spännande 

semesterorter med skrymmande sport-
dykarutrustning. I små sportplan flög de 
till platser som Shetlands-, Orkney- och 
Färöarna för att dyka. Sedan dess har 
hon även flugit i tjänsten och deltagit 
på många konferenser och möten i såväl 
Sverige som i Ungern och på Island.

Kerstin Ermebrant är även med i Fri-
villiga Flygkåren.

– Vi övervakar bland annat skogen 
för att upptäcka eventuella bränder. 
Det finns ju inte vägar överallt och det 
gäller att upptäcka bränder i tid så att 
inte skogen brinner upp. Det är ett spän-
nande och angeläget uppdrag, säger Ker-
stin Ermebrant.

Motorstopp inte lika skrämmande 
som björnar
Ibland när hon är ute och flyger drabbas 
hon av motorstopp. Om det skrämmer 
henne? Nej, det finns ju en hel del tricks 

att ta till, svarar hon, och berättar om 
olika nödlandningar och hur man kan få 
igång en motor som stannat.

– De plan jag flyger har i regel ett 
glidtal på ett till tio, det vill säga, om du 
flyger på 1 000 meters höjd kan du glida 
cirka en mil, som ett segelflygplan. Om 
man inte får igång motorn, kan man 
alltid försöka landa på en isbelagd sjö, 
en äng eller en landsväg. Det brukar lösa 
sig. Den enda gången jag varit rädd är 
på väg hem från en charterresa i alperna. 
Det blev en kraftig turbulens, de flesta 
kräktes ombord och det var något pro-
blem med landningstillståndet, det var 
riktigt otäckt.

Annars är det inte mycket som skräm-
mer henne. Jo, björnar utanför hemmet 
i Tännäs i Härjedalen brukar hon akta 
sig för.

– Ser jag björn flyttar jag på mig. Vi 
träffar rätt mycket djur häruppe. Vi har 

Hedersmedlem Kerstin Ermebrant
”Skulle jag välja om mitt liv skulle jag satsa på glesbygdsmedicin”
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rådjur som betar på gården och äter skalen 
från fåglarnas solrosfrön. Vi har haft 
lodjur på verandan och jag har mött varg i 
skogen, men det var inga problem. Vargen 
blev rädd och stack åt ett annat håll.

Möten med 50 patienter per dag
Kerstin Ermebrant är en passionerad 
person. Ända sedan hon fick sin läkar-
legitimation i slutet av 60-talet, har hon 
haft ett starkt engagemang för allmänlä-
kares arbetsvillkor och arbetsmiljö. 

Hon var 26 år när hon tjänstgjorde 
som AT-läkare, som på den tiden var fri-
villig, på vårdcentralen i Salem och på 
Beckomberga och Långbro sjukhus. På 
egen hand, utan handledning, hade hon 
ansvar för ett upptagningsområde med 
18 000 invånare. Det var inte ovanligt 
att hon träffade 40 till 50 patienter om 
dagen. Många av patienterna var svårt 
sjuka i cancer och andra livshotande till-
stånd.

– Jag hade som tur var en duktig 
undersköterska till min hjälp så att 
det praktiska arbetet kunde flyta, men 
tyvärr ingen att rådfråga när det gällde 
det diagnostiska och behandlingsdelen. 
Det var extremt arbetsamt och natur-
ligtvis en svår situation, men det var inte 
enbart negativt. Jag fick lära mig ofantligt 
mycket.

Som ung läkare arbetade hon även på 
S:t Eriks sjukhus samt S:t Görans sjuk-
hus. Rådande resursbrist tvingade läkare 
till omänskliga prioriteringar.

– Vi hade inte tillräckligt med respi-
ratorer och förlorade en patient med 
thyreotoxisk kris. På en njurmedicinsk 
klinik saknades det dialysapparater. Det 
innebar att vi tvingades fatta svåra beslut 
om vilka som skulle få dialys. I praktiken 
innebar det att de patienter som tvinga-
des avstå dog. Det var hemskt, både etiskt 
och moraliskt.

Ställde politiker mot väggen
Valet av allmänmedicin som specialitet 
var inte självklart. På S:t Eriks sjuk-
hus hade hon blivit erbjuden en tjänst 
som narkosläkare, men i samma veva 

fick maken arbete inom stålindustrin i 
Bergslagen och familjen flyttade 1971 till 
Fagersta.

Kerstins första tjänst inom allmän-
medicin var som provinsialläkare, med 
kungligt brev från Gustav den VI Adolf. 
1975 blev hon färdig specialist.

I Fagersta fick hon uppleva samma 
resurs- och läkarbrist som i storstaden. 

– Det var där och då, som ung läkare, 
som jag kände att jag måste försöka 
påverka förhållandena. Ansvaret var stort 
och arbetssituationen ohållbar. Jag ville 
vara med och påverka utvecklingen, för-
ändra situationen för allmänläkare.

Hon skrev till landstinget och gav 
politiker underlag och argument för 
att satsa på fler läkartjänster. Med tiden 
utökades antalet till sex ordinarie och tre 
underläkare. Hennes engagemang upp-
märksammades och 1978 valdes hon in i 
Distriktsläkarföreningens styrelse. 

I 35 år har hon, med undantag för 
några få år på 1990-talet, varit fackligt 
aktiv. Av alla de frågor som hon outtrött-
ligt och envist har drivit genom åren, vill 
hon själv lyfta fram kampen för en bättre 
bemanning på landets vårdcentraler. 

– Mellan 1979 och 1984 gjorde jag 
en kartläggning och fick sedan igenom 
Distriktsläkarföreningens bemannings-
program där man i detalj kan tidsberäkna 
varje arbetsuppgift som ingår i allmänme-
dicinens kärna. Utifrån denna beräkning 
tog jag fram riktvärdet 1 500 patienter per 
heltidsläkare. Och Läkarförbundet antog 
1984 även detta riktvärde som en officiell 
policy.

Flera landsting i Sverige uppmärksam-
made policyn och startade en uppbygg-
nad av primärvården. Kerstin Ermebrant 
vill understryka att riktvärdet är ett 
genomsnitt; varje vårdenhet måste göra 
beräkningar utifrån sina förutsättningar 
och behov. Dessutom, tillägger hon, är 
riktvärdet inte längre aktuellt.

– Det har gått nästan 30 år och en 
mer rimlig siffra idag, om man ska följa 
utvecklingen, är en heltidsläkare per 
1 200 patienter. Det befolkningen verkli-
gen behöver är läkare som har tid för sina 

patienter samt en bra och välutbyggd pri-
märvård från livets början till livets slut.

Personalpolitiken en rovdrift
En annan viktig fråga som Kerstin vill 
lyfta fram är rätten till fortbildning. 
Situationen är beklämmande idag, menar 
hon. Allmänläkares möjligheter till fort-
bildning har de senaste åren kraftigt för-
sämrats, vilket med all tydlighet framgår 
i senaste fortbildningsenkäten.

– Det är oerhört viktigt, inte minst 
för patientsäkerheten, att vi kan följa 
med i kunskapsutvecklingen. Själv har 
jag vid flera tillfällen blivit nekad att åka 
på kurser på grund av kortsiktiga bespa-
ringar. Arbetsmiljölagen säger att arbets-
givare ska se till att arbetstagare har den 
kunskap som krävs för sitt uppdrag. Jag 
tycker att man ska driva frågan vidare till 
arbetsdomstolen om arbetsgivare inte 
följer arbetsmiljölagen.

Ett tredje område som Kerstin Erme-
brant brinner för och som hon gärna vilja 
lyfta fram, är arbetsmiljöfrågan. I vissa 
landsting, menar hon, pågår en ”rov-
drift”, som hon uttrycker det. Allmän-
läkare stressar som aldrig förr, arbetar 
över på kvällar, hoppar över raster och 
pauser; olaglig övertid som arbetsgivare 
inte registrerar, trots skyldighet enlig lag. 
Kerstin berättar om distriktsläkare som 
på grund av en dålig arbetsmiljö drabbats 
av stigande blodtryck och senare insjuk-
nat i stroke och hjärtinfarkter.

– De har försökt att signalera att de 
inte längre orkar, men arbetsgivaren 
har inte lyssnat. Det värsta är att chefer 
inte anmält detta till arbetsmiljöverket, 
vilket man ska göra om man misstänker 
en arbetsskada. Vi har i läkarföreningen 
i Jämtland drivit detta hårt och nu sett 
till att anmälningarna är gjorda och iväg-
skickade.

Det finns idag, menar Kerstin, 
utmärkta IT-system för att registrera 
arbetstider, jourtider och övertid. Och 
landsting har blivit bötfällda för att inte 
ta frågan på allvar.

– Med ett bra underlag kan man 
utkräva ansvar från arbetsgivaren och �
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om lagen inte följs så kan skadestånd 
utbetalas. Men det allra bästa och mest 
humana vore förstås om vi får en bättre 
bemanning så att människor slipper bli 
sjuka på grund av överarbete och en dålig 
arbetsmiljö. Vi vill inte se fler fall.

Vill möjliggöra för utlandsstuderande 
att arbeta i primärvården
I februari fyllde Kerstin 70 år. Hon upp-
skattar att hon har mer tid över för barn 
och barnbarn och att vistas i sommarhu-
set på Listerlandet i Blekinge. Tillsam-
mans med ett av barnen ser hon nu fram 
emot konserten med Rammstein i juni. 
Det är ett tyskt industrimetalband som 
brukar bjuda på eldsprutande och effekt-
fyllda shower.

– Det ska bli riktigt kul. Annars är det 
här med åldrandet inte så problematiskt 
för mig. Jag är frisk, förutom en utsliten 
höft som ersatts med en protes, och har 
så mycket positivt runt omkring mig. 
Samtidigt blir ju kroppen äldre och jag 
är mer fysiskt begränsad idag. Men jag 
försöker ändå hålla igång och åker fort-
farande skidor. Men hästhoppning som 
jag sysslat med i 25 år håller jag inte på 
med längre.

Hon arbetar fortfarande fackligt och 
är i högsta grad drivande i Jämtlands 
läkarförening. Hon sitter i förhandlings-
delegationen och är även sekreterare i 
Distriktsläkarföreningens lokalavdel-
ning. Till årets fullmäktigemöte stod hon 
bakom lokalföreningens motion som 
kräver att Socialstyrelsen snabbt ser över 
den föreskrift som i dag omöjliggör vika-
riat inom primärvården för utlandsstu-
denter från EU. Syftet är att öka antalet 
specialister i allmänmedicin i framtiden. 

– Det handlar om cirka 3 000 utlands-
studenter som idag inte får arbeta i pri-
märvården. Detta vill vi ändra på. Nu fick 
vi inte bifall på motionen på fullmäktige, 
men vi fortsätter att arbeta med frågan. 
Glädjande är dock att Distriktsläkarföre-
ningen ställer sig bakom vårt förslag att 
vi ska arbeta nära MSF:s utlandssektion. 

Det är ett sätt att marknadsföra den all-
mänmedicinska specialiteten och arbete 
inom primärvården.

Med erfarenhet kommer fingertopps-
känsla och intuitiv kunskap
Med sin långa erfarenhet och gedigna 
kunskap är hon en eftertraktad distrikts-
läkare. Sedan början av 2000-talet anli-
tas Kerstin nu och då som stafettläkare. 
Hon känner sig alltid varmt välkommen 
och hon känner sig behövd. Samtidigt är 
hon kluven. Krånglande och långsamma 
IT-system som inte kommunicerar med 
varandra och en ökande administrativ 
börda tar fokus från allmänmedicinens 
kärna, menar hon.

– Jag gillar egentligen inte systemet 
med stafettläkare. Man får inte en chans 
att lära känna människorna, det blir 
ingen kontinuitet. Den allmänmedicin-
ska själen handlar om att få en möjlig-
het att följa människor från födelse till 
död. Och med tiden utvecklar man en 

persOnligt 

namn: Kerstin Ermebrant

Ålder: 70 år

yrke: distriktsläkare

aktuell: nyinvald hedersmedlem i 
Svenska Distriktsläkarföreningen.

bor: i Tännäs i Härjedalen.

person som jag beundrar: 
min far som var handikappad, 
men arbetade till över 80.

utmanas av: orättvisor.

gillar: vargar och katter.

Ogillar: trafficking.

önskar: slut på alla krig.

fingertoppskänsla som gör att man bland 
100 huvudvärkar hittar två hjärntumörer. 
Och bland magkatarrerna så upptäcker 
man magcancrarna. Det är små nyanser 
som man som erfaren distriktsläkare upp-
täcker i patienternas berättelser.

Kerstin Ermebrant skulle utan tvekan 
välja samma yrke igen om hon fick leva 
om sitt liv. Men då skulle hon satsa på att 
arbeta med glesbygdsmedicin och med 
de utmaningar som följer av att män-
niskor lever på ensliga och otillgängliga 
platser.

– Man får kontakt med fascinerande 
människor som lever nära naturen. De 
har dock långt till sjukhus och det kan 
uppstå ganska svåra situationer med stora 
olycksfall som kräver en bred erfarenhet 
och kompetens. Det är en fantastisk 
befolkning med fascinerande levnads-
öden häruppe. Vågar man leva här, då är 
man lite speciell.

Eva Nordin

Hedersmedlem



ANNONS
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Hon sätter ord på det som många 
läkare tänker och känner och bidrar 
till en aktiv och angelägen hälso- och 
sjukvårdsdebatt.  De senaste åren har 
hon prisats för sitt brinnande engage-
mang för att stärka primärvården och 
den allmänmedicinska specialitetens 
ställning. På Svenska Distriktläkarför-
eningens fullmäktigemöte belönades 
Saskia Bengtsson med priset ”Årets 
allmänläkarvän 2012”.

Det är fredag förmiddag och 
Svenska Distriktsläkarförening-
en håller fullmäktigemöte i cen-

trala Stockholm.
Saskia Bengtsson har just belönats 

med diplom och en akvarell av konstnä-
ren Peter Engberg. Motivet är en brant 
klippö med en högt uppflugen husläkar-
mottagning på toppen.

Prismotiveringen lyder: ”Hon strider 
på ett föredömligt sätt för allmänmedicin-
ska specialitetens särart och för kvalitet i 
vården, i ordets egentliga bemärkelse, samt 
ifrågasätter gärna givna sanningar inom 
sjukvården”.

Priset är bara ett av flera; de senaste 
åren har hon även belönats med ”Årets 
Lejon” och ”Årets Brandfackla”.

– Det är förstås väldigt roligt att få 
uppmuntran och en bekräftelse på att 
det jag skriver och uttrycker uppskattas. 
Trots att man från politiskt håll länge sagt 
att primärvården är basen i hälso- och 
sjukvården, utgör den fortfarande endast 
cirka 18 procent av den totala vården, det 
är en förhållandevis liten andel, även i 
internationella jämförelser. 

Mycket snack och lite verkstad
Under de senaste decennierna har man 
från politiskt håll betonat vikten av en 
utbyggd och välfungerande primärvård. 

Trots det har resurstillskotten i relativa tal 
varit mindre till svensk primärvård än till 
sjukhusvård.

– Jag tycker att primärvården får ta 
ett alldeles för stort ansvar utifrån våra 
begränsade förutsättningar. Primärvår-
den åläggs allt större ansvar när resur-
serna för sjukhusen krymper, på grund 
av exempelvis tillgänglighetsgarantin. 
Ansvar som tidigare hanterades av sjuk-
husen skyfflas nu över på primärvården 
och vi har tyvärr inte så mycket att sätta 
emot. Vi har ingen möjlighet att hänvisa 
patienterna vidare utan får ta hand om 
mycket som remitteras ut från sjukhusen 
idag, säger Saskia Bengtsson.

Från olika håll, såväl politiskt som 
fackligt, understryks ofta betydelsen av 
satsningar på första linjens sjukvård. 

Även i betänkandet om en ny läkarut-
bildning ”För framtidens hälsa – en ny 
läkarutbildning”, betonas att det i olika 
delar av landet pågår en utveckling mot 
att i större utsträckning använda första 
linjens sjukvård i samband med undervis-
ning och lärande i vården. Betänkandet 
slår fast att primärvården och akutsjuk-
vården kommer att bli allt viktigare 
arenor för studenterna i deras träning att 
uppnå de centrala målen i examensbe-
skrivningen. Utredaren Stefan Lindgren 
menar att det finns en bred samsyn, såväl 
nationellt som internationellt, kring hur 
hälso- och sjukvården på ett bättre sätt 
än idag, ska kunna fungera med bästa 
tillgänglighet och inom rådande kost-
nadsramar. Betänkandet betonar att om 
vi ska kunna möta dagens och framtidens 

Detaljstyrningen utarmar den  
allmänmedicinska kärnan

Årets allmänläkarvän

persOnligt

namn: Saskia Bengtsson

Ålder: 41 

bor: Jönköping

arbetar: Bankeryds vårdcentral

familj: Gift med Anders som är ekonom, 
barnen Klara 8 och Alvar 6 år.

intressen: Läsa, mat, vin och vänner, 
trädgård, skidor, långfärdsskridskor, 
vandring, resor, spela blockflöjt och 
sjunga snapsvisor.

inspireras av: Mina patienter och mina 
medarbetare. 

Oroas av: Missriktad detaljstyrning som 
ökar den administrativa överbyggnaden, 
avintellektualiserar vården och tär på 
arbetsglädjen.

gillar: Maciej Zarembas artikelserie i DN. 

förebild: Många, men ska jag välja en 
får det bli Ingemar Engström, professor 
i psykiatri samt ordförande i Svenska 
Läkaresällskapets etikdelegation. 
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utmaningar, kan vi inte bygga en hälso- 
och sjukvård med små specialiserade 
enheter där var och en arbetar inom sitt 
smala område. Helheten betonas framför 
delarna.

– I takt med att vården blir alltmer 
specialiserad och subspecialiserad ökar 
behoven av en generalist som kan vara 
allierad med patienten och se helheten. 
Det är svårt för en enskild specialist och 
subspecialist att ha hela överblicken om 
patienten har flera sjukdomar. En kardio-
log som är specialist på hjärtarytmier har 
i regel inte så stora kunskaper om öron-
sjukdomar eller psykosomatiska besvär. 
Vi skulle vinna mycket på att man verk-
ligen gör som man säger och satsar på 
första linjen, säger Saskia Bengtsson.

Lockas av bredden
Hon läste läkarprogrammet i Linköping 
och gjorde sedan sin AT- och ST-utbild-
ning i Jönköping. Hon blev klar specialist 
i allmänmedicin 2008. Valet av specialitet 
var inte helt självklart. Ett tag funderade 
hon på att välja obstetrik/gynekologi, 
men lockades till slut av bredden i all-
mänmedicin.

– Jag har alltid lockats av generalisten. 
När jag var yngre och spelade volleyboll 
skulle vi välja position, men jag tyckte 
det var tråkigt. Jag ville spela på alla posi-
tionerna, vänsterkant, passare, center. Jag 
tycker om bredden, och långsiktigheten, 
att det finns möjlighet att lära känna 
patienten och följa individen över tid.
Sedan 2001 har hon arbetat på Bankeryds 
vårdcentral. Jämfört med många andra 
kollegor på andra vårdcentraler, tycker 
hon att arbetssituationen är förhållan-
devis bra. Även om arbetsbelastningen 
stundtals är tung, anses vårdcentralen 
vara välbemannad med en läkartjänst 
per 2 000 patienter.

– När jag pratar med andra kollegor 
inser jag att vi i stor utsträckning kan 
utöva vårt yrke utifrån de kärnvärden 
som är grunden i allmänmedicinen. Men 
det finns en oroväckande trend med ökad 
detaljstyrning som gör att vi blir mer och 
mer begränsade i vår professionella yrkes-

roll. Det bekymrar mig, eftersom det går 
ut över arbetsmiljö och trivsel.

Motsägelsefull detaljstyrning
Saskia Bengtsson lyfter fram exempel på 
motsägelsefull politisk detaljstyrning som 
går ut över patienterna och den profes-
sionella självständigheten. Betänkan-
det från patientmaktsutredningen till 
exempel, föreslår en ny patientlag för att 
stärka patienternas ställning och valfri-
het i vården. Samtidigt ska läkare följa 
nationella riktlinjer för sjukdomsförebyg-
gande metoder och registrera patienters 
levnadsvanor.

– Vi får en ekonomisk ersättning från 
landstinget för att registrera detta. Men 
ibland är det svårt, eftersom registre-
ringen kan gå ut över patienters integritet 
och skada relationen mellan vårdgivare 
och patient. I värsta fall riskerar vi att 
patienten inte vill berätta. När man arbe-
tat som distriktsläkare ett tag och vet hur 
viktigt det är med förtroenden och att 
arbeta långsiktigt, känns dessa enkäter 
väldigt fyrkantiga. Vården ska ske på 
patienternas villkor, men vad gör vi med 
de patienter som inte alls vill diskutera 
sina levnadsvanor?

Ett annat exempel på politisk detalj-
styrning, menar Saskia Bengtsson, är den 
prestationsersättning som Landstinget i 
Jönköpings län infört i syfte att minska 
återinläggningarna. Ersättningen på 
knappt fem miljoner till primärvården, 
samt drygt två miljoner till specialistvår-
den, ska stimulera till en minskning med 
ungefär 400 återinläggningar.

– Blir en patient återinlagd inom 30 
dagar får vi ett ekonomiskt avdrag. Man 
utgår ifrån att det alltid är bra att redu-
cera antalet återinläggningar, men det 
kan vara så att vi faktiskt har för få vård-
dygn i Sverige och att det i vissa fall är 

bra att patienten återinläggs. Vi har fått 
en detaljstyrning med ett ekonomiskt 
tryck som bara blir hårdare och hårdare. 
Med detaljstyrningen följer även mer av 
byråkrati och administrativt arbete som 
tar tid från mötet med patienterna, säger 
Saskia Bengtsson.

Fokus på patienten framför diagnosen

För att behålla arbetsglädjen och sin pro-
fessionella integritet, krävs en viss form 
av civil olydnad, menar hon; alla skulle 
vinna på att patienter som önskar, ska 
få ha en egen allmänläkare som är kom-
petent, utvilad och trivs med sitt arbete.

Hon skulle önska att beslutsfattare har 
tillit till och underlättar för allmänläkare 
att utforma vården enligt sitt professio-
nella kunnande med utgångspunkt från 
patienten.

– Om vi inom allmänmedicin skulle 
få möjlighet att arbeta mer utifrån person 
än diagnos, skulle vi kunna minska de 
patientrisker, kvalitetsproblem och den 
kostnadsökning som följer när diagnos-
specifika vårdinsatser adderas, utan över-
blick och möjlighet till individualisering, 
säger Saskia Bengtsson.

Hon är en efterfrågad föreläsare och 
debattör. Ibland kan hon känna sig pre-
tentiös; hon är inte forskare, utan arbetar 
kliniskt i en trängd primärvård. På Ord-
byte, allmänmedicinens debattforum på 
webben, skriver hon ofta om styrningen 
av vården, prestationsersättningar, regist-
reringar och allmänmedicinen i ett fram-
tidsperspektiv.

– Jag får många uppmuntrande mejl 
och förtroenden från kollegor. Och så 
länge som jag upplever att det finns ett 
stöd för det jag skriver och uttrycker, 
kommer jag att fortsätta att debattera.

Eva Nordin

För att behålla arbetsglädjen och sin professionella integritet, 
krävs en viss form av civil olydnad, alla skulle vinna på att patienter 
som önskar, ska få ha en egen allmänläkare som är kompetent, 
utvilad och trivs med sitt arbete.
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Läkare är Du livet ut!

När du fyllt 65 är du välkommen 
som medlem i SÄL – Sveriges 
Äldre Läkare – en delförening 
inom Sveriges läkarförbund.

SÄL är en fackligt, medicinskt 
och kulturellt aktiv förening både 
för Dig som fortsätter att yrkes-
arbeta och Dig som väljer att 
sluta jobba.

Besök oss på www.slf.se/sal

ny medlem i styrelsen

Vid Svenska Distriktsläkarföreningens fullmäktige-
möte i april invaldes Daniel Mella som ny ledamot i 
DLFs styrelse. Daniel Mella, (född 1973) blev legiti-
merad läkare 2005 och specialist i allmänmedicin mars 
2013. Efter legitimationen har Daniel arbetat vid Åby 
vårdcentral i Östergötland. Enligt meritförteckningen 
finns det en rad både tidigare och nu aktuella styrelse-
uppdrag som till exempel ledamot i Hälsouniversite-
tets kårstyrelse i Linköping (Consensus) samt ledamot 
i läkarutbildningens kårförening och ledamot i SYLF, 
Östergötland. 

Vi hälsar Daniel Mella välkommen som ny ledamot 
och ser fram emot ett givande samarbete.

ALLMänLäKARnAS  
sysselsättningsgrad

Sveriges Kommuner och Landsting, presenterade i 
slutet på april ett arbete i vilket man granskat och 
jämfört allmänmedicinska specialisters sysselsätt-
ningsgrad med övriga specialistläkares. 

Om undersökningen gjordes till följd av den alarme-
rande brist på allmänläkare som visades i Läkarförbun-
dets nyligen genomförda undersökning är okänt. Det 
finns väl dock anledning att misstänka att det finns ett 
visst samband. I ett pressmeddelande från SKL, decem-
ber 2012, anges att en insats för att minska beroendet 
av hyrläkare är bl.a. att arbeta för sysselsättningsgraden 
för deltidsarbetande.

När det gäller SKL:s sammanställning är det vik-
tigt att notera vad man i realiteten redovisar. Det man 
utgår från är begreppet faktisk sysselsättningsgrad. Med 
detta avses överenskommen sysselsättningsgrad minus 
tjänstledighet (studier, föräldraledighet etc.) samt lång-
tidssjukskrivning. Enligt SKL har allmänmedicinska 
specialister en faktisk sysselsättningsgrad på 86 procent 
jämfört med övriga specialistläkare som ligger kring 
93–94 procent. Skillnaderna gäller för båda könen 
även om kvinnorna inom allmänmedicin ligger lägst. 
Möjligen än mer uppseendeväckande är att enbart var 
5:e allmänläkare arbetar heltid och omkring hälften 
av läkarna har en sysselsättningsgrad mellan 75 och 
89 procent. 

SKL ställer med rätta frågan; varför är det så här? 
En förklaring kan naturligtvis vara att läkare som vill 
arbeta deltid oftare väljer allmänmedicin (kvinnor med 
småbarn etc.). En annan mer alarmerande, men samti-
digt minst lika sannolik förklaring är att arbetsmiljön 
och belastningen är så hård att man helt enkelt inte 
orkar arbeta heltid. Ett annat viktigt observandum 
är att den begränsade sysselsättningsgraden knappast 
förklarar den stora bristen på läkare i primärvården.

Om merparten av deltidarbetande allmänläkare 
valde att börja arbeta heltid skulle det trots detta vara 
en stor brist.

Christer Olofsson
Redaktör

Sysselsättningsgrad
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ändra dina uppgifter i MedleMsregistret!

För att vi ska kunna ge dig information anpassad till just din arbetssituation är det viktigt att vi vet dina korrekta  
kontaktuppgifter och att du är ansluten till rätt lokal- och yrkesförening.

rätt yrkesförening?
När du är klar specialist i allmänmedicin bör du byta förening från SYLF till Svenska Distriktsläkarföreningen (DLF).

rätt lOkalförening?
Du ska vara medlem i den lokalförening som verkar på den ort du arbetar. Detta för att vi ska kunna ge dig  
den bästa servicen.

Medlemskapet uppdaterar du till Läkarförbundets medlemsadministration: medlem@slf.se<mailto:medlem@slf.se  
eller på http://www.slf.se/Forbundet/Medlem/Andra-uppgifter/

Du kan också ta kontakt med Anne-Marie Johansson på DLFs kansli, tel 08-790 33 91 eller per  
E-mail: anne-marie.johansson@slf.se

ANNONS
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Redaktören har ordet

När romarriket var som mäkti-
gast kom kejsar Nero på en till 
synes finurlig idé för att kunna 

fortsätta med sina något extravaganta 
och framförallt kostsamma levnadsva-
nor. Nero bestämde att alla silvermynt 
skulle smältas ner och ersättas med nya 
som dock enbart innehöll hälften så 
mycket silver. Kejsaren blev så förtjust 
i sin ”uppfinning” att trixet upprepades 
flera gånger och till slut innehöll mynten 
inte mer än knappt fyra procent av dess 
ursprungliga silverinnehåll. Det som såg 
ut som värdefulla silvermynt bestod av 
en billig silverliknande metallblandning 
som egentligen var mer eller mindre vär-
delös. Begreppet inflation hade skapats. 
Dess ursprungliga betydelse är ökning av 
penningmängden, men kan även betyda 
uppblåsning. I ekonomiska sammanhang 
talar man ibland om att inflationen är 
volatil vilket innebär att den varierar 
mycket över tid.

Vad finns det då för kopplingar mellan 
primärvård och inflation? Kanske en hel 
del. Primärvården har onekligen tillvuxit 
och ökat under senare decennier. Antalet 
vårdcentraler har ökat och så även antalet 
anställda i primärvård, inte minst efter 
vårdvalsreformen. Utan att direkt likna 
allmänmedicinarna med silvermynt så är 
det utan tvivel lätt att se hur ”silvermäng-
den” i primärvårdsmyntet har minskat 
över tid. Att denna innehållsmässiga 
inflation även varit volatil håller säkert 
de flesta med om. Det är länge sedan 
begreppet arbetsro hade någon giltighet 
i primärvården. I snabb takt förändras 
primärvården för att bli marknadsan-
passad och för att tillfredsställa politikers 

divergerande intressen gällande vården 
utanför sjukhusen. Fasaden utåt verkar 
ha blivit mer betydelsefull än det faktiska 
innehållet.

Frågan är om en primärvård byggd på 
allmänmedicinska principer håller på att 
fuskas bort och tömmas på dess mest vär-
defulla innehåll? Tillgänglighet, valfrihet, 
centralstyrning och att hålla budget har 
blivit allt viktigare. Detta ofta på bekost-
nad av kontinuitet, helhetssyn, genera-
listperspektiv och läkekonst. Håller vi 
på att blanda ut den allmänmedicinska 
kärnverksamheten med diverse annat 
som liknar primärvård? Var finns den 
”goda primärvården” som har ett bestå-
ende värde för den befolkning som betjä-
nas? Risken är att vi skapar en allt större 
tillgänglighet till något som egentligen 
saknar innehåll. Vad vill vi egentligen att 
primärvården skall ha för värde och inne-
håll? Vad skall vårt varumärke stå för? 

Tillgången på allmänmedicinska specia-
lister är knaper och kommer så att vara 
under överskådlig framtid. De resurser 
som trots allt finns måste användas rätt 
och målinriktat. Målet kan inte vara att 

producera så mycket primärvård som 
möjligt utan snarast en så högkvalitativ 
primärvård som möjligt utifrån gällande 
förutsättningar. Alla uppdrag som läggs 
på primärvården tar tid och kräver prio-
riteringar om inte mer resurser tillförs. En 
bildlikt talat uppblåst primärvård med ett 
allt större åtagande riskerar att rasa ihop 
och inte ens klara av sina mest basala upp-
gifter.

En av Europas ledande forskare inom 
styrning av offentlig organisation, profes-
sor Irvine Lapsley vid Edinburghs uni-
versitet, skrev nyligen hur nedskärningar 
och felslagna prioriteringar kan medföra 
oönskade konsekvenser. Nedskärningar 
som påverkar möjligheterna till att klara 
det som är våra viktigaste uppgifter kan 
aldrig bli lönsamma. 

Vi behöver värna om en primärvård 
som inte devalveras och tappar sitt inne-
håll utan som verkligen står för det som 
vill betecknas som allmänmedicin och en 
god primärvård.

Christer Olofsson
Redaktör

Inflation i primärvården?
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Bokrecensioner

även om det funnits välgrundad anledning att tvivla på att 
det skulle bli någon sommar det här året är det inte helt 
osannolikt att någon form av sommarliknande tillstånd 
kommer att uppkomma med tiden. Kanske dags att koppla 
av med några bra böcker i hängmattan? Tyvärr finns min 
hängmatta uppe på vinden på grund av brist på lämpliga 
träd att fästa den i. Både för er med och för oss utan häng-
matta har jag dock valt några boktitlar som skulle kunna 
förgylla sommaren med intressanta läsupplevelser. 

Den första boken har närmast en tegelstensdimension 
med sina modiga 570 sidor. En kortfattad historik över 
nästan allting i ditt hem är skriven av den amerikan-

ska journalisten och resereportern Bill Bryson. Titeln gav till 
en början lite obehagliga vibbar om att det möjligen handlade 
om hushållsmaskiner och hemelektronik. Brysons bok är dock 
betydligt mer underhållande och utgår från en gammal präst-
gård som författaren inköpt. Vi får följa en vandring genom 
rummen på denna prästgård och sedan en berättelse som är 
mer eller mindre förknippad med det aktuella rummet. Man 
får i dessa berättelser stifta bekantskap med till exempel ytterst 
exentriska byggmästare med en något överdrivet intresse för 
alkoholhaltiga drycker. En byggmästare som ofta engagerades 
av den engelska överklassen och fick bygga en rad byggnader 
med mycket märkliga planlösningar. Det var inte helt ovanligt 
med dörrar som råkade öppnas rakt mot en tegelvägg eller ut 
i tomma intet. 

Man får även lära känna den ryktbare kirurgen baron 
Larrey som inte var känd för sin skicklighet att rädda liv utan 
för sina blixtsnabba händer. Efter slaget i Borodino år 1812 lär 

denne baron Larrey blivit berömd efter att ha utfört tvåhundra 
amputationer på tjugofyra timmar! Han borde vara alla pro-
duktionsinriktade landstingspolitikers verkliga svärmorsdröm. 
I ett sammanhang berättar Bryson om den småkluriga Bryan 
Donkin som 1810 uppfann en sorts konserveringsburkar av smi-
desjärn. Förutom att de var praktiskt taget omöjliga att öppna 
hade de dessutom en anseenlig vikt. När de delades ut till sol-
dater i fält var dessa tvungna att använda hammare, skruvmejsel 
och bajonett eller helt enkelt skjuta skarpt på burkarna. 

En annan märklig personlighet som berättas om i Brysons 
bok är den engelska adelsdamen Isabella Beeton. Denne Bren-
ton fick tydligen lust att åstadkomma något för sina samtida 
och skrev kokboken Book of Houshold Management. En kokbok 
som heter duga och omfattade över 900 sidor!  Själv lär Isabella 
Benton aldrig ha satt sin fot i något kök. Något som möjligen 
framgår utifrån hennes råd att pasta bör kokas en timme och 
tre kvart. Dessutom beskrivs att mango bara kan rekommen-
deras för de som gillar terpentin! Hummer framställs som en 
tämligen oätbar föda. Trots de möjligen något udda recepten 
lyckades Book of Houshold Management överleva ända fram 
till början på 1900-talet. 

Trots bokens omfattning är den rakt igenom mycket under-
hållande. En bok som är svår att lägga ifrån sig. Något som 
sammanfattas bra med Sunday Telegraphs recension i vilken 
man skrev; Ett verk som hela tiden underhåller och låter en göra 
nya upptäckter.  Hans stora talang är att få vardagslivet att sam-
tidigt verka märkligt och bekant…

Spanska sjukan var en farsot som mellan åren 1918–1920 tog 
död på drygt 30000 svenskar och någonstans mellan 20–50 
miljoner människor av världens befolkning. Det har med rätta 

böcker för sköna stunder  
i hängmattan
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beskrivits som nutida historias största katastrof. Sjukdomen 
nådde Sverige kring midsommarhelgen 1918 och verkar ha 
slagit till värst i norra delar av landet. Stora katastrofer brukar 
väcka ett skrivarintresse av varierat slag och så har naturligtvis 
även Spanska sjukan blivit flitigt omskrivet under årens lopp. 
En omfattande och välskriven bok, Spanska sjukan; berättelsen 
om den stora influensaepidemin 1918 och jakten på det virus som 
orsakade den, skrevs av Gina Kolata och publicerades i början 
på 2000-talet (Prisma förlag, Stockholm). Internationellt finns 
det flera både tidigare och senare böcker på temat. 

En nyare som är väl värd att läsa gavs ut 2011 och är skriven 
av Lars Gunnar Erlandsson, Jakten på massmördaren som kom 
undan – i spåren på Spanska sjukans virus och andra pandemier 
(Carlssons förlag, Stockholm). Om författarnamnet verkar 
bekant så är det alldeles riktigt att det är den Lars Gunnar 
Erlandsson som varit utrikeskorrenspondens vid Sveriges Radio 
i snart fyrtio år. Erlandsson utgår i sin bok från hur hans morfar 
i Fagerhult i Kalmar län vid 38 års ålder dog i Spanska sjukan 
och hur detta sedan påverkade de efterlevandes tillvaro. Det 
finns i boken även en rafflande berättelse om hur den svensk-
födde läkaren John Hultin vid två olika tillfällen var med om 
att gräva upp kroppar som legat djupfrysta i Alaskas perma-
frost. Detta för att få tag i lungvävnad med viruspartiklar. Man 
får även läsa om molekylärbiologen Jeffery Tauenberg i Wash-
ington som genom en fantastisk forskarprestation lyckades 
med att få liv i viruset som varit dött sedan 1918. En spännande 
bok väl värd att koppla av med.

Peter Olausson är en författare som tidigare skrivit två böcker 
med titeln Faktoider i vilka han på ett roande sätt ger sig i 
kast med att visa på en mängd fakta och förhållanden som vid 
närmare granskning visat sig vara allt annat än fakta. Nu har 
Olausson istället ägnat sig att granska en rad mer eller mindre 
vederhäftiga idéer och forskningsinsatser som visat sig vara fel-
aktiga eller rent av värdelösa. Detta i boken Blindspår – veten-
skap på villovägar. Författaren ger sig i kast med bl.a. att visa 
på varför Columbus seglade fel (om han nu gjorde det?) och 
hur de första flygmaskinerna kom till. Något mer av medicinsk 
anknytning är kapitlet om radium och skönhet. 

En roande berättelse om hur man från början uppfattade 
radium som ett undergörande medel som kunde användas 
till det mesta och var tämligen ofarligt. Radioaktiva krämer 
såldes för att åstadkomma skönhet och radioaktiva påsar kunde 
användas till att kurera krånglande körtlar och värkande leder! 
I Sverige kunde man hyra en s.k. emanator Radelium som 
enligt uppgift stimulerade magsaftkörtlarna och stegrade 
ämnesomsättningen. Dessutom hade den en lugnande inver-
kan på nerverna (bra alternativ till Omeprazol och Sobril?). 
Olausson kan inte motstå frestelsen att även ger sig i kast med 
mera närliggande villospår. Så ägnas till exempel ett kapitel åt 
vaccinationer och i detta sammanhang då även redogörelse för 
Vidarklinikens mer eller mindre uppenbara villfarelser. En av 

klinikens läkare, Jackie Swartz, synpunkter om vaccination mot 
barnsjukdomar citeras i vilket det framhålls att – ”mässling, 
röda hund och påssjuka är naturliga kriser i barnets utveck-
ling med möjlighet att påverka barnet positivt både på kort 
och lång sikt”. Själv känner jag mig inte riktigt övertygad om 
att afrikanska mödrar med svårt mässlingssjuka barn känner 
sig lika förvissade om barnsjukdomarnas positiva inverkan på 
barnens tillvaro. 

Överlag en välskriven bok även om författaren tidvis glider 
iväg lite väl lång på olika sidospår. Det redovisade faktaunderla-
get är imponerande och dessutom med en smårolig markering 
som anger tvivelaktiga källor.

Till sist en lite annorlunda bok som kanske kan vara bra 
att läsa innan återgång till arbete. Patricia Tudor-Sandahl är 
psykolog, psykoterapeut och fil. Doktor i pedagogik och inte 
helt oäven författare med hittills fjorton böcker på sin förfat-
tarlista. Boken Ett givande liv handlar om generositet. Något 
som författaren skiljer från att ge som kan göras av plikt och 
som oftast även är villkorat. Att vara generös är en hållning och 
något som är villkorslöst och utan förväntningar. Författaren 
utvecklar sina tankegångar på ett finstämt sätt. En given fråga 
inställer sig; har en generös hållning från vår sida gentemot 
våra patienter någon betydelse? Efter att ha läst Tudor-Sandahls 
bok är det lätt att övertygas om att vår hållning och vårt sätt 
att möta våra patienter har stor betydelse. Det finns något 
mer än det som representeras av medicinsk sakkunskap och 
professionalitet. 

Christer Olofsson
Redaktör
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