
Nr 3 • 2015 • Svenska Distriktsläkarföreningen • DLF

Svenska Distriktsläkarföreningen

Distriktsläkaren

Nya riktlinjer och allergiapp • Erstamodellen
DLFs ordförandekonferens • Fullmäktigemötet

Ett kitt mellan akutvård och primärvård



Skriver en reflektion som represen-
tant för en yrkeskår som har och 
har haft höga professionella ideal 

och en klar bild av hur man skulle kun-
na utveckla primärvården och första lin-
jens sjukvård. Främst för de som skulle 
ha mest nytta av det, men också som en 
trygg första vårdkontakt för alla, och som 
utgått från att sätta patienten och dess be-
hov i centrum. Men även för de som inte 
kunnat leva upp till dessa ideal på grund 
av förutsättningarna. 

Skriver en reflexion efter att nyligen 
sett preliminära data från Läkarförbun-
dets enkät till läkare i primärvården 2015 
som visar att förtroendet för primärvår-
dens uppdragsgivare och chefer är oer-
hört litet. I bästa fall har ungefär var 10:e 
av mina kollegor förtroende för lands-
tinget som huvudman och arbetsgivare

Jag skriver också en reflexion utifrån 
att jag också under snart två decennier 
mött landstings- och primärvårdschefer 
som är frustrerade över varför inte läkare 
i primärvården går före och utvecklar sin 
egen verksamhet. Som skulle vilja se ett 
helt annat agerande inom verksamheten. 
Senast nu i år så har jag mött denna upp-
fattning. 

Förtroendekrisen är stor från bägge 
sidor som jag ser det. Förtroendekrisen är 
också ett stort reellt problem som i mina 
ögon är ett viktigt skäl till att primärvår-
den inte växer och utvecklas. Förtroende-
krisen är ett oerhört starkt skäl till att kol-
legor inte stannar kvar på vårdcentralen.

Vem har då först och främst ansvaret 
för att förändra denna förtroendekris? 
Vem skapar förutsättningarna? Jag och 
mina kollegor har självklart ett ansvar 
att bidra till en god vård men makten, 
möjligheten och ansvaret för att förändra 
den här mångåriga förtroendekrisen äger 
knappast den enskilde kollegan på vård-
centralen.

Vad behövs göras för att vända detta? 
Vad behövs göras för att skapa ett förtro-
endefullt klimat? Mitt svar är att ge förut-

sättningar och värna tilltron. Det gör man 
med kloka beslut som skapar trovärdiga 
lokala förutsättningar som ger möjlighet 
att utföra arbetet på bästa sätt. Beslut som 
skapar tilltro hos professionerna i primär-
vården och som bygger ett stabilt långsik-
tigt uppdrag. Beslut som är realistiska i 
verksamheten och gentemot allmänheten. 
Beslut som inte karaktäriseras av kort-
siktiga, ibland ogenomtänkta, politiska 
behov som förändrar vården kortsiktigt 
med jämna mellanrum, oftast vart fjärde 
år efter varje val, och som inte avviker för 
mycket från de faktiska behov som vi ser 
i vården. Beslut som bygger på en mellan 
profession och politik gemensam realistisk 
syn på primärvårdens och Allmänläkarens 
uppdrag. Beslut om nationella åtgärder 
som främjar primärvårdens förutsättning-
ar och roll i svensk sjukvård.

Min och vår uppmaning till alla pri-
märvårds- och landstingsdirektörer samt 
politiker med möjlighet att fatta kloka 
beslut är att skapa förtroende för det ni 
säger och gör. Att det krävs åtgärder är 
ett måste för att bygga primärvård och att 
man börjar med att med lyssnar på den 
stora majoritet av kollegor som jobbar på 
vårdcentraler där majoriteten av tjänster-
na är vakanta. Dessa kollegor måste först 
av alla få förtroende och stöd.
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Tiden går fort och det är redan dags för sommarnumret 
av Distriktsläkaren. Ett verksamhetsår är över, full-
mäktige har passerat, tre styrelseledamöter har avgått, 

vi kommer att sakna dem, men vi har också fått tre nya le-
damöter som kommer med nya fräscha ögon. Vi välkomnar 
Caroline från Stockholm, Nadja från Dalarna och Rikard från 
Södra Älvsborg. Det är spännande att vi nu har hela två sty-
relseledamöter som utbildats i annat land. Det ger perspektiv 
och avspeglar kanske också att en mycket stor del av läkarkå-
ren i Sverige har gått andra vägar till arbete här än den tradi-
tionella med svensk grundutbildning och AT.

Regeringen har ju nu ”äntligen” skickat ut en remissom-
gång om förslaget till 6-årig läkarutbildning. Vi tycker 6-årig 
utbildning är bra, men hyser en liten oro för hur ATs eventu-
ella försvinnande kommer att hanteras.

Vi kommer också att fortsätta driva ”common-trunk” tän-
ket, det är så många uppgifter som tidigare låg på sjukhusspe-
cialister som idag sköts i primärvården. Diabetes typ två, hy-
pertoni för att bara nämna ett par exempel och vi ser det som 
rimligt att blivande sjukhusspecialister får träning på sina f.d. 
arbetsuppgifter. Ytterligare ett skäl kan vara tillståndet i Dalarna 
där primärvårdsläkarna är så få och deras arbetsmiljö så pressad 
att sjukhusspecialisterna måste ta ett större ansvar för patienter 
som tidigare utremitterats. En tråkig utvecklig som kanske ha-
de kunnat undvikas om det funnits en nationell plan för hur 
många doktorer och hur många i varje specialitet som krävs för 
att upprätthålla en rimlig nivå inom hälsovården. Dyrt blir det, 
det finns mycket forskning som visar på att en utbyggd primär-
vård medför en friskare befolkning till låg kostnad!

Vi ser det också som självklart att det är vi allmänspecia-
lister som i den bästa av världar ska definiera vårt uppdrag. 
Trots bakslag som brist på specialister i allmänmedicin, ibland 
svårigheter att nå sjukvårdshuvudmän men våra goda argu-
ment, hela 21 vårdvalsystem och i viss mån olika åsikter om 

vad vårt uppdrag inne-
bär inom kåren så är vi 
övertygade om att det 
finns framkomliga väg-
ar så det fortsätter vi 
jobba med.

Vi jobbar också vida-
re tillsammans med för-
ra årets allmänläkarvän 
Svante Petterson och 
de enkäter som senas-
te åren skickats ut och 
som ger en beskrivning 
av tillståndet i primär-
vården efter vårdvalet. 
Vad vi fått presenterat hittills är att en majoritet av primär-
vårdsläkarna inte anser att de kan ge så god vård de skulle 
önska och att fortbildningen fått stryka på foten. Det sista 
var kanske ingen nyhet. Man får dock en känsla av att till-
gänglighet prioriteras framför uppdaterade läkare och det kan 
i längden bli väldigt dyrt för samhället. Det är ju femte året 
med alla 21 olika vårdvalssystem och på flera håll arbetar man 
om krav och kvalitetsböckerna, vi får hoppas att systemen går 
mot allt större likhet och vi i längden kommer att få en natio-
nell hållbar variant. 

Styrelsen led ju ett svidande nederlag på fullmäktige angå-
ende namnbyte till Primärläkarna. En bra debatt var det och 
även om det inte är en högprioriterad fråga så kommer den 
med all sannolikhet att tas upp igen. De är många känslor i 
att vara Distriktsläkare, fast distrikten inte längre finns. Hur 
tog ni som en gång var Provinsialläkare er vidare när den titeln 
försvann?

Agneta Sikvall
Sekreterare

Nytt från styrelsen maj 2015
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Det finns ett gammalt påstående om att principfas-
ta och envisa militärstrateger med felvisande kartor 
vägrade acceptera kartfelet och istället beordrade att 

terrängen skulle ändras för att stämma överens med kartbil-
den. Även om bildspråket haltar något är det intressant att 
använda som utgångspunkt för en diskussion om läkares ar-
betssituation enligt följande;

Vissa förhållanden är inte möjliga att påverka, åtminstone inte 
av oss i vården. Andelen äldre i befolkningen ökar generellt 
och det finns i denna grupp även mer krav på att sjukvården 
skall fungera och vara tillgänglig. Kunskaperna om olika be-
handlingsalternativ har ökat och acceptansen för att inte kun-
na få tillgång till bästa möjliga behandling är begränsad. 

Som en i viss mån parallell process finns även ett ökat in-
tresse från landstingspolitiskt håll att styra primärvården. Inte 
minst de olika regelböckerna för landstingens vårdval visar 
tydligt hur detta ökade styrintresse omsätts i praktiken.

För att i någon mån återvända till inledningen. Läkares 
arbetsvillkor påverkas i stor omfattning av faktorer som vi 
egentligen inte kan påverka. Som framhållits ovan ökar antalet 
äldre, och multisjuka, samtidigt som kraven och förväntning-
arna på vad läkare skall kunna åstadkomma aldrig har varit 
så höga som nu. Fakta och förhållanden som vi på något sätt 
måste förhålla oss till. Det centrala intresset av att styra och 
påverka verksamheten ner på vårdcentralsnivå förefaller heller 
inte vara förhandlingsbart i någon nämnbar omfattning. En 
väsentlig fråga i sammanhanget är då om vi egentligen läg-

ger för mycket tid på att försöka 
förändra det som vi inte kan 
påverka. 

Hur skall allmänläkarkåren 
hantera de faktiska förhållan-
den som vi lever under? Är vår 
verksamhet rätt organiserad? 
Är läkares utbildning och kli-
niska träning anpassad för att 
klara dagens faktiska verklighet? Vi 
behöver bli fler men det är tveksamt om detta egentligen löser 
problemen på längre sikt. 

Några av de mer basala förutsättningarna för en god arbets-
miljö i primärvården är att åtagandet anpassas till resurstill-
gången. Dessutom behöver allmänläkarna arbeta på ett sätt 
som anpassats till de förutsättningar som gäller (och som inte 
kan påverkas i någon större omfattning). Det betyder inte att 
vi stillatigande skall finna oss i orimliga belastningar och orea-
listiska arbetsförhållanden. Istället handlar det om att;
• Prioritera – hur används våra resurser på bästa sätt?
• Sätta gränser – det finns gränser för vad som är en rimlig be-

lastning.
• Arbeta professionellt – allmänmedicin innefattar inte alla for-

mer av problem.
• Arbeta effektivt – hur använder vi vår tid?
• Fördela arbetet – primärvård är mer än enbart allmänläkare.
• Satsa på att påverka och förändra det som kan förändras.

När situationer förändras är det lätt att hemfalla åt en nostal-
gisk längtan tillbaks till forna dagar. Tider då det alltid kom 
”rätt sorts patienter” och då läkares vilja alltid var den vikti-
gaste. Läkare hade ”makt över tidboken”. Vi drunknade inte i 
administration eller beklagade oss över krångliga datasystem. 
Forna tiders arbetsförhållanden, bra eller dåliga, kommer 
dock aldrig tillbaka. Vi måste hitta fungerande strategier för 
att klara av den verklighet vi lever i. 

I rapporten, Ur led är tiden (Vårdanalys 2013) presentera-
des fyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning 
av läkarresursen. En av utgångspunkterna för de presenterade 
utvecklingsområdena var att Sverige egentligen inte saknar 
läkare, (Sverige är bland de mest läkartäta länderna i västvärl-
den) men att resurserna används ineffektivt. En annan arbets-
fördelning och prioritering mellan olika administrativa krav 

Ökad belastning; mer 
patienter, fler äldre mul-
tisjuka, fler behandlings-
alternativ etc.

Läkares förmåga, att genom utbild-
ning och klinisk träning, klara arbete 
under dessa förutsättningar.

Mer styrning och öka-
de krav på ekonomiskt 
hållbar verksamhet.

Arbetsmiljön
Påverka eller anpassa…?

Fokus på

a r b e t s m i l j ö n
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presenterades som några av utvecklingsområdena. Ett annat 
var att optimera bemanningen efter patienternas behov. Det 
som saknas i sammanhanget är dock en analys av bemanning-
ens förmåga och förutsättningar för att hantera den faktiska 
situationen till exempel ute på vårdcentralerna. Något som in-
te enbart handlar om resurstillgång utan även om anpassning. 

Hur skall vi hantera det faktum att inte ens en aldrig så 
välgjord anpassning gör att vi klarar av att hantera allt det som 
förväntas av oss? Det som behövs är rimligen en professionell 
markering av vad som är allmänmedicinens åtagande. En mar-
kering som måste komma från professionen. Efterfrågan, och 
politiska mer eller mindre genomtänkta ”reformer”, kan inte 
få styra primärvårdens utformning. Terrängen ser ut som den 
gör – vi bör inte ändra på vårt professionella handlande bara 
för att det skall passa in i en situation med diffus avgränsning. 

Återstår så ett tålmodigt arbete med att förändra verksam-
heten och inte gå under genom överbelastning. 

Christer Olofsson
Redaktör

Rapport  2013:9

Ur led är tidenFyra utvecklingsområden för en mer effektiv användning av läkares tid och kompetens
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Nya riktlinjer i sommar
och ny allergiapp i maj
– med sikte på ökad patientmedvetenhet

Jean Bousquet och Magnus Wickman

En stor nyhet för allergivården är den allergiapp som ska 
testas under 2015 med start i maj och som ska vara fullt 
tillgänglig för allmänheten 2016.

Appen kommer att ge läkaren information om hur väl-
behandlad patientens allergiska rinit är.

– Vi allergispecialister ser bara fem procent av patien-
terna med allergiska problem. Därför måste patientmed-
vetenheten bli större, säger professor Jean Bousquet i en 
intervju som gjordes i samband med en föreläsning på 
Svensk Förening För Allergologis vårmöte i Göteborg.

Professor Jean Bousquet är ordförande i organisationen ARIA 
(Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) – en organisation 
som samlar internationella experter inom området allergisk rinit 
och astma. ARIA samarbetar bland annat med Världshälsoorga-
nisationen, WHO och tar nu fram uppdaterade evidensbase-

rade internationella riktlinjer för behandling av allergisk rinit.
Under 2014 var professor Jean Bousquet en av de 100 mest 

citerade forskarna inom alla forskningsområden i världen. Han 
arbetar som professor i lungmedicin vid universitetssjukhuset i 
franska Montpellier. Men är också en mycket eftersökt föreläsa-
re världen över.

Den nya appen är gratis, lätt att använda och kommer att 
ge läkaren information om hur välbehandlad patientens aller-
giska rinit är. Patienten registrerar, helst före pollensäsongens 
start, tidigare allergisymtom, vad som orsakar dem och aktuell 
medicinering.

När pollenrelaterade besvär uppstår registrerar patienten de 
upplevda besvären på en VAS-skala som går från besvärsfri till 
extremt besvärad. Det blir som en allergisk dagbok, men också 
en regional symtomkarta som troligen ger en mer korrekt bild än 
pollenrapporterna eftersom pollenfällorna är få och högt belägna.
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jerna ska följas. Idag gör vi nämligen inte som det står i rikt-
linjerna, säger professor Jean Bousquet.

Nya läkemedel i riktlinjerna
Ett nytt läkemedel som kommer att omnämnas i riktlinjerna 
är Dymista (MP29-02), en spray med både flutikason och aze-
lastin, det vill säga kortison och antihistamin, och som än så 
länge är ensamt i sin klass.

– Dymista har effekt inom 30 minuter. Jämfört med nasal 
steroid så har den minst dubbelt så bra effekt. Den har också 
bra effekt på ögonsymtomen, som vi vet är svåra att komma 
åt, säger professor Jean Bousquet och fortsätter:

– Med Dymista kan man reducera den totala mängden 
medicin. Jag gör så att jag behandlar periodvis eftersom det 
flesta inte vill behandla hela tiden. Fast det är helt säkert att 
göra det. Slemhinnorna skadas inte. Men utifrån sina symtom 
och uppgifter från appen kan patienten styra sin behandlling. 
Man ska inte ha besvär i onödan utan ha ett proaktivt förhåll-
ningssätt som patient.

Text och foto:
Katarina Mattsson

FAKTA: 

• En sjättedel av befolkningen beräknas lida av kroniska 
nedre luftvägs sjukdomar.

• Mellan 20-25 procent av svenskarna uppskattas ha aller-
gisk rinit (pollenallergi och/eller pälsdjursallergi).

• Den nya allergiappen ska testas under 2015 och vara fullt 
tillgänglig för allmänheten 2016.

– På sikt kommer patienten också att kunna jämföra sin 
allergi med andra som har samma allergi i området man bor 
i. En stödfunktion skickar ut meddelande till användarna 
att ”nu har patienter i din omgivning börjat få symtom”. På 
så sätt ska patienten få lättare att styra sin behandling. Pa-
tientsäkerhetsaspekterna är det svåra men är på väg att lösas, 
säger Magnus Wickman, professor i barnallergologi vid Sa-
chsska barn- och ungdomssjukhuset och Karolinska Institutet 
i Stockholm samt medlem i ARIA. 

Allergikernas tur nu
– Tidigare har inte allergisk rinit ansetts som så viktig men 
den sätter ned livskvaliteten avsevärt, till och med mer än ast-
ma och andra kroniska sjukdomar, säger professor Bousquet. 
Det är märkligt att vi inte kommit längre i omhändertagande 
och behandling. 

Det här är de behov som vi behöver möta vid allergisk rinit:
1. Tidig diagnos och fungerande behandling.
2. Kontroll över sjukdomen (många med allergi går till 

apoteket i första hand i stället för till doktorn).
3. Att patienterna följer sin behandling (compliance).
4. Korrekt karakterisering av patienterna för att kunna göra 

bättre kliniska prövningar och därmed ge bättre vård.
5. Rinit hos äldre personer.
6. Att veta exakt när pollensäsongen startar, d.v.s. veta när 

man ska börja sin behandling.
7. Daglig uppföljning och råd om symtomkontroll.
8. Att gå från riktlinjer till ett enkelt implementeringsverk-

tyg som kan användas av ett multidisciplinärt team.
9. Elektroniska stödfunktioner.
10. Framtagandet av biomarkörer.
11. Innovation när det gäller kliniska studier.
12. Stärka patientens roll.

Dessa punkter är utgångspunkterna för de nya riktlinjerna där 
läkemedelsgrupperna rankas och rekommenderas.

– Sedan måste riktlinjerna systematiskt revideras och an-
passas till de olika ländernas ersättningssystem med mera. Vi 
måste ha ett helt nytt tillvägagångssätt för att de nya riktlin-
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Eva Thorén Todoulos är sedan 
2011 divisionschef inom Skånes 
universitetssjukvård. I divisionen 

ingår mycket av bassjukvården för boen-
de i Malmö-Lund regionen: akutmot-
tagningarna, internmedicin, ortopedi 
och infektionssjukvård. Divisionen har 
ca 3200 medarbetare och är sjukhusets 
största, trots att det inte är så många 
verksamhetsområden.

Eva var från början kemist och bör-
jade läsa medicin senare i livet och före-
nade medicinstudier med småbarnsåren. 

– Jag hade från början siktet ställt på 
allmänmedicin men kom att engage-
ra mig mycket i palliativ vård, speciellt 
med vård i hemmet som inriktning. 

– Jag började som distriktsläkare in-

Det viktigaste är att få alla
att arbeta tillsammans

mot ett gemensamt mål

Eva Thorén Todoulos

eller att leda 3 200 genom flera chefsled. 
Drivkraften har hela tiden varit att vara 
med och påverka vårdens utformning.

Vad har du fått för reaktioner angå-
ende ditt chefskap inom verksamhet 
utanför primärvården – d.v.s. mot 
bakgrund av din specialitet?
– Att vara chef är ett uppdrag i sig och 
på den nivå där jag är chef nu spelar det 
ingen roll vilken bakgrund man har. 
Det är en stor hjälp och tillgång att ha 
en sjukvårdsutbildning, men det finns 
andra erfarenheter och egenskaper som 
är viktigare. Någon lär ha sagt att ”Livet 
levs framlänges men förstås retrospek-
tivt”. Så tycker jag definitivt att det är 
med chefskapet. Initialt är det viktigt att 
synas, att verksamheten gör avtryck och 
att man själv är visionär och banbrytan-
de. Med tiden blir det viktigare att för-
stå värdet av välfungerande kuggar, att 
det viktigaste är att identifiera och stötta 
olika medarbetare med innovativa tan-
kar och få helheten att fungera. När jag 
har blivit bedömd eller recenserad i min 
chefsroll så tror jag inte att man överhu-

om Stockholms Läns Landsting, men 
började 2000 inom Löwet närvård AB, 
ett dotterbolag till Praktikertjänst. Först 
som verksamhetschef och sedan som 
VD. Jag var en av initiativtagarna till 
företaget och ”affärsidén” eller vårdkon-
ceptet var att erbjuda ”ett kitt mellan 
akutsjukvården och primärvården”. Vi 
ville fylla ut gapet och erbjuda närakut, 
palliativ öppen- och slutenvård, hembe-
sök till äldre dygnet runt och basal hem-
sjukvård då vårdcentralerna var stängda. 
Verksamheten blev framgångsrik och 
har vuxit mycket. 

Under några år var Eva verksam-
hetschef för sjukvårdsverksamheten på 
Stockholms Sjukhem på Kungsholmen, 
ett privat non-profit vårdföretag som 
bedriver bl.a. palliativ vård, neurologisk, 
kirurgisk och kardiologisk rehab, huslä-
karmottagning m.m. 

Varför valde du en karriär inom led-
arskap? 
– Jag vet inte om jag valde ledarskapet 
eller om ledarskapet valde mig! Det var 
aldrig någon medveten strävan att bli 
chef, men om man som jag, har myck-
et tankar om hur vården skulle kunna 
bedrivas annorlunda eller bättre för pa-
tienterna så är det viktigt att kunna vara 
med och påverka vårdens utformning. 

– Det allra viktigaste för att få resul-
tat är att alla arbetar tillsammans och att 
man har samma mål. Det är i grunden 
det som chefskapet handlar om – att få 
medarbetarna med sig i det arbetet. 

– Sen är det helt olika utmaningar att 
vara direkt chef för 40-50 medarbetare 

…vårdkonceptet 
var att erbjuda ”ett kitt 
mellan akutsjukvården 

och primärvården”
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vudtaget reflekterat över min specialitet. 
Däremot har det ju funnits belackare 
som t.ex. redan innan jag tillträdde som 
chef på Skånes universitetssjukhus döm-
de ut min chefsförmåga bara utifrån 
min specialitet.

Varför är det viktigt att läkare engage-
rar sig inom ledarskap?
– Jag tror att det är bra om alla olika 
vårdprofessioner är beredda att axla 
ledarskap, men det viktigaste är inte 
den professionella bakgrunden utan 
personliga egenskaper och drivkrafter. 
Men i ett urval av många med rätt för-
utsättningar tror jag läkare har mycket 
gratis genom sin grundutbildning och 
det evidensbaserade och vetenskapliga 
förhållningssätt den ger. Läkarna har en 

nyckelposition i vården. Inget verkligt 
utvecklingsarbete kan genomföras utan 
att läkarna är med på tåget. Jag tror att 
läkare ibland har lättare att nå andra lä-
kare med olika idéer och budskap och 
därför kan det vara effektivt med läkare 
som chefer. Men som sagt – alla profes-
sioner behövs och kan bli bra chefer om 
de rätta förutsättningarna finns.

Varför är specialisten i allmänmedicin 
en bra kandidat till att axla ledarskap?
– Som chef, i alla fall på mer övergri-
pande nivå, är det helt nödvändigt att 
ha ett helikopterperspektiv. Att intres-
sera sig mer för helheten och hur olika 
delar fungerar tillsammans än att grotta 
ner sig i detaljer. Många väljer nog all-
mänmedicin utifrån ett intresse för hel-

heten och för hur olika saker påverkar 
varandra. Det är en värdefull personlig 
egenskap att ha med sig in i ledarskapet.

Lena Ekelius
lena.ekelius@me.com
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Nytt på kansliet
 
 

Från och med 1 april 2015 har Svenska Distriktsläkarförening-
en och Provinsialläkarstiftelsen fått ett nytt kanslistöd efter 
 Anne-Marie Johansson som gått i pension efter att ha hjälpt oss 
under 18 år.

Vår nya kanslist heter Helena Grönbacke och hon finns tillgänglig 
på telefonnummer 08-790 33 91 måndagar–torsdagar eller via 
mail helena.gronbacke@slf.se. Helena kan hjälpa dig med frågor 
gällande föreningen, vår verksamhet, Provinsialläkarstiftelsens 
kurser eller komma i kontakt med oss i styrelsen.

 Ove Andersson Christer Olofsson
 Ordförande Distriktsläkarföreningen Ordförande Provinsialläkarstiftelsen

Helena Grönbacke Anne-Marie Johansson
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Hon är seniorprofessor i allmänmedicin vid Sahlgrenska 
akademin. Hon brinner för sina hjärtefrågor och fortsät-
ter envist att driva opinion. 

Själv inspireras hon av bland andra epidemiologen 
Barbara Starfield och hennes forskning kring primär-
vårdsorganisation.

– Med en hög kvalitet i primärvården får vi kostnadseffekti-
vitet och en bättre och mer jämlik hälsa i befolkningen. Så 
enkelt är det. Och ändå så svårt.

Cecilia Björkelund möter mig i en färgglad regnkappa i 
korridoren vid avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa 
på Sahlgrenska akademin. Hon har just skyndat från ett möte 
och tar vägen förbi kaffeautomaten innan vi slår oss ned i skö-
na fåtöljer med utsikt över ett grönskande campus.

I mitten på april var hon i Stockholm för att hämta he-
derspriset ”Årets allmänläkarvän” som instiftats av Distriktslä-

karföreningen. Mottagare ska vara en person som genom sitt 
agerande och renommé stärker bilden av svensk primärvård.

– Jag blev verkligen glad för priset och särskilt för motive-
ringen. Jag och många med mig har i många år arbetat med 
att försöka föra ut betydelsen av allmänmedicinens och pri-
märvårdens roll.

Vetgirig bokmal
Det är två månader sedan hon formellt gick i pension. I 
många år har hon varit knuten till Sahlgrenska akademin som 
professor i allmänmedicin; numera är hon seniorprofessor och 
arbetar cirka 40 procent med forskning. För drygt ett år sedan 
slutade hon att arbeta kliniskt.

– Vid sidan av akademiskt arbete har jag under många 
år arbetat kliniskt cirka en till två dagar i veckan. För mig 
har det varit viktigt att ha en fot kvar i vården och en nära 
kontakt med patienterna, men just nu har jag en paus vad 

Årets allmänläkarvän
– Cecilia Björkelund

KORT OM CECILIA BJÖRKELUND:

Arbetar: Som professor på Göteborgs universitet och i Närhälsan, 
Västra Götalandsregionen

Bor: I Göteborg och Strömstad

Familj: Man, två barn och fyra barnbarn

Drivs av: Nyfikenhet; att studera hur kvalitén i primärvården ytter-
ligare kan höjas 

Oroas av: Att det är så svårt att öka primärvårdens dimension i häl-
so-och sjukvårdssystemet, trots växande verksamhet.

Blir glad av: Mina barnbarn, barn, make, kolleger, arbetskamrater 
och att bli årets allmänläkarvän.

Drömmer om: Både det ena och det andra och att primärvården 
ska utgöra 30 procent av hälso-och sjukvårdsbudgeten år 2018.
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gäller det kliniska arbetet, säger Cecilia Björkelund.
Hon är född och uppvuxen i Lund. Hennes pappa var spe-

cialist i allmänmedicin. Cecilias mamma ville egentligen också 
utbilda sig till läkare, men det var inte ett passande val, tyckte 
föräldrarna. 

– Så hon läste till tandläkare istället. Under min uppväxt 
var det en självklarhet att jag skulle läsa vidare. Ganska tidigt 
bestämde jag mig för att läsa till läkare. 

Cecilia Björkelund hade ett stort intresse för biologi och 
var en vetgirig bokmal. Men hon led också av ett sviktande 
självförtroende. 

– Jag tänkte att jag skulle utbilda mig i ett yrke där jag 
kunde få en identitet och en kunskapsbas och därigenom be-
mästra mitt dåliga självförtroende. 

På hösten 1967, samtidigt som Sverige gick över från vän-
ster- till högertrafik, antogs Cecilia till läkarlinjen i Uppsala. 
Efter de två första prekliniska åren förflyttades hon och cirka 
hälften av studenterna till Linköping och det nystartade läkar-
programmet.

– I början kändes det förfärligt, Uppsala var en fantastisk 
studentstad och vi var många som protesterade mot en flytt. 
Men det blev väldigt bra. Vi var den första kullen och fick ett 
entusiastiskt bemötande av lärare, sjuksköterskor och läkare. 

När det närmade sig val av specialitetsutbildning insåg Ce-
cilia tidigt att hon inte skulle trivas i en sjukhusmiljö, dels 
på grund av den hierarkiska rangordningen, dels på grund av 
slitsamma jourer.

– Jag hade småbarn och min man var ofta på resande fot. 
Dessutom tyckte jag att allmänmedicin var väldigt intressant.

Hennes första anställning som specialist i allmänmedicin 
var vid vårdcentralen i Strömstad. 

– Ett underbart ställe att arbeta på. Vi fick ta hand om alla 
slags patienter eftersom avståndet till de stora sjukhusen var 
långt. Det var enormt lärorikt, men också tufft. Ju mer man 
arbetade, ju mer jobb. Det fanns ingen riktig ledning eller 
struktur och jag började fundera över vad vi egentligen gjorde 
och hur vi bättre kunde organisera vårt arbete.

Överdödlighet i stroke
Cecilia intresse för forskning väcktes på allvar genom: Hur 
mår du Sverige? – en publikation om hälsotillståndet i Sverige 
på 1970-talet, som följdes upp av bland annat Bohuslands-
tinget.

Sammanställningen visade en hög överdödlighet i hjärt-
sjukdom och stroke i norra Bohuslän, särskilt drabbade var 
kvinnor.

– Vi fick frågan vad vi skulle göra åt detta och jag hade till 
en början ingen aning. Men vi erbjöds ett anslag på 600 000 
kronor, vilket var mycket pengar vid den tiden, för att starta 
hälsoundersökningar och etablera preventionsprogram.

Samtliga kvinnor mellan 45 och 64 år erbjöds att delta; 
syftet var att påverka riskfaktorer och förebygga stroke. Intres-

set var stort och projektet spred ringar på vattnet. Kvinnorna 
engagerade sig i kostcirklar och deltog i motions- och sluta-rö-
ka-grupper.

Uppföljningar visade att deltagarna hade lyckats lägga om 
livsstilen och kosten och därmed minskat risken för stroke. 

Frågan om varför incidensen var så hög i norra Bohuslän 
besvarades dock inte inom ramen för projektet.

– Det finns sannolikt flera förklaringar. Dels kan det förstås 
handla om genetik, dels om miljöfaktorer. Vi vet att vattnets 
hårdhetsgrad är av betydelse, är det mjukt vatten, vilket är 
fallet i Strömstad, är risken högre för dödlighet i hjärt-kärl-
sjukdomar, säger Cecilia Björkelund.

Efter några år hörde även männen av sig och ville delta i ett 
liknande program som kvinnorna. Cecilia Björkelund bevilja-
des EU-anslag och ett samarbete inleddes även med Halden 
i Norge.

– Vi gjorde ett liknande upplägg, vilket visade sig vara helt 
fel. Männen var inte alls lika intresserade av att gå kurs och 
delta i sociala program, de ville i stället ha frukostföreläsningar 
och en mer riktad information. Även om vi inte gjorde samma 
långtidsuppföljning som för kvinnorna, såg vi att även män-
nen reducerade bukfetman och sina värden. Bäst resultat fick 
de med högsta risken.

Kvinnoundersökningarna
Cecilia Björklund skrev sin avhandling om Strömstadskvin-
norna och disputerade 1990 vid Göteborgs universitet. Här 
kom hon i kontakt med framlidne Calle Bengtsson, initia-
tivtagare till den unika befolkningsstudien Kvinnoundersök-
ningen som startade 1968 och som fortfarande pågår. I över 
40 år har forskare samlat data om hjärtinfarkt bland kvinnor. 
Ett av många resultat har visat att förbättringar i hälsoläget för 
kvinnor inte skett i samma takt som för män.

– Han var en fantastisk person, läkare, handledare och fors-
kare.

När Calle Bengtsson gick bort 2013 övertog Cecilia Björ-
kelund ansvaret för forskningsprojektet.

– Det mest fantastiska var hur förutseende han var, hur 
väl han planerade för återundersökningar, samtidigt som nya 

Svenska Distriktsläkarföreningens motivering:

”Cecilia har med själ och hjärta förädlat allmänmedicinen 
genom sitt arbete som kliniker, lärare, handledare, chef, 
forskare och opinionsbildare. Hon har tydliggjort allmän-
medicinen inom läkarutbildningen och fört fram allmänlä-
karperspektivet överallt där det saknats. För oss alla inom 
allmänmedicinen och för alla hon arbetat med har hon sist 
men inte minst varit en stor och viktig förebild.”
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åldersgrupper togs in för att kunna jämföra data över gene-
rationerna. Det var framsynt att tänka så, säger Cecilia Björ-
kelund.

Vid sidan av forskning engagerade sig Cecilia även i ut-
bildningen på läkarprogrammet. I början på 90-talet fanns 
knappast någon handledning eller formaliserad utbildning i 
konsultationsmetodik. I samarbete med den danske läkaren 
Jan-Helge Larsson initierade Cecilia Björkelund med kollegor 
en 10 veckor lång kurs där studenter på läkarprogrammet fick 
lära sig mer om konsultationsprocessen.

– I dag löper konsultationsmetodik som en strimma genom 
hela läkarprogrammet. Som läkare har vi ett dubbelt uppdrag, 
förutom att ställa diagnos och behandla, har vi också ett pe-
dagogiskt uppdrag som vilar på ett patientcentrerat arbetssätt.

Målet, menar Cecilia Björkelund, är att patient och läkare 
kan skapa en gemensam grund för förståelse av de problem 
som föreligger och tillsammans uppnå en ömsesidig överens-
kommelse om åtgärder, planering och uppföljning.

Expertuppdrag
Vid sidan av klinik, forskning, utbildning och handledning 
har Cecilia även varit expert i många utredningar. Om hon 
själv ska lyfta fram ett av många spännande uppdrag, är det ar-
betet med Nationella riktlinjer för vård vid depression och 
ångestsyndrom som kom 2010.

Riktlinjerna lyfter fram evidensbaserade och utvärderade 
behandlingar och metoder, samt analyser av de ekonomiska 
och organisatoriska konsekvenser som rekommendationerna 
kan förväntas leda till.

– Det var en oerhört lärorik erfarenhet. Det handlar inte 
bara om en kunskap om diagnostik och behandling, patienter 
med ångest- och depressionssjukdomar kommer sällan till pri-

märvården med en tydlig diagnos. Det handlar också om hur 
viktig organisationen är för att kunna möta patienters sam-
mansatta behov. För det krävs tillgång till många olika typer 
av behandlingar och åtgärder, och en hög tillgänglighet och 
kontinuitet. 

Cecilia Björkelund refererar till professor Barbara Starfield, 
barnläkare och epidemiolog som var verksam vid John Hop-
kins Hospital i Baltimore. Hennes forskning har visat hur vår-
den bör organiseras för att vara kostnadseffektiv och bidra till 
god och jämlik folkhälsa.

– Hon har tydligt visat på det starka sambandet som finns 
mellan utbyggd primärvård och folkhälsa. Kunskapen finns, 
ändå tar inte politikerna till sig forskningen. Utvecklingen vi-
sar att uppdraget för primärvården fortsätter att växa, trots det 
tillförs inte motsvarande resurser. I dag tillhör vi inte toppli-
gan av länder med bäst primärvård. Sverige hamnar långt ned 
på listan efter länder som Norge, Danmark, Holland, Austra-
lien och Nya Zeeland, säger Cecilia Björkelund.

Om hon hade varit ansvarig minister hade hon genast sett 
till att kraftigt omfördela resurserna mellan sjukhusvård och 
primärvård.

På längre sikt skulle det skapa en bättre balans mellan upp-
dragen och även öka kostnadseffektiviteten, menar hon.

– Om primärvården får resurser att axla rollen som för-
sta linjens sjukvård, skulle vården av multisjuka och kroniskt 
sjuka kunna förbättras och antalet återinläggningar minska. 
Primärvården har också en enorm potential att vara en värde-
full forskningsbas. Den delen skulle jag vilja se utvecklas. Jag 
skulle också se till att man belönar vårdcentraler som bedriver 
klinisk forskning.

Eva Nordin
Journalist

Skrivklåda?
– vi känner till ett botemedel!

Har du något du vill skriva om? Någon som du tycker att vi bör kontakta och intervjua? Hör av 

dig! Vill, eller kan du inte skriva själv kan vi hjälpa dig om vi får en beskrivning av vad du vill att 

vi ska ta upp.

Vi ser fram emot kontakter och uppslag.
 Christer OlOfssOn, redaktör

christer.olofsson@ltblekinge.se
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Möte med nobelpristagare, diskussioner om vårdval samt 
redovisning av preliminära resultat av årets läkarenkät 
till primärvården. Det var något av innehållet vid Ordfö-
randekonferensen som hölls i mitten av april.

Dagen före Distriktsläkarföreningens fullmäktigemöte, hölls i 
vanlig ordning Ordförandekonferensen på Läkarförbundet på 
Villagatan i Stockholm. 

Vid sidan av representanter för föreningens 24 lokalavdel-
ningar, deltog även inbjudna föreläsare.

Marina Tuutma, distriktsläkare vid vårdcentralen Rud i 
Karlstad samt medlem av DLFs styrelse, öppnade dagen med 
att kort belysa utmaningarna med medlemsrekryteringen.

– Vi som arbetat länge har kanske inte riktigt samma bild 
av verkligheten som yngre kollegor. Det behövs en bredare 
rekrytering av yngre medlemmar så att vi får in nya attityder 
och idéer.

Genom ett närmare samarbete med exempelvis SFAM eller 
SYLF skulle rekryteringen kunna breddas. Men, påpekade fle-
ra deltagare, konkurrensen om medlemmarna är hård och det 
är svårt att komma åt olika medlemsregister.

– Det finns flera vägar. Ett sätt kan vara att bjuda in lokala 
läkarföreningar och erbjuda ”fackliga kvartar” på särskilda di-
striktsläkardagar.

Det är också viktigt att informera och hålla en aktiv dialog 
med kollegorna. Nyligen fick Maria Tuutma ett flertal brev 
från arga kollegor som reagerat på landstingets beslut att flytta 
på alla skrivare för att i stället samla dem på ett kansli. Ett av 
breven började med: ”jag är inte medlem, men jag har en hel 
del åsikter”.

– Det kan ju vara till synes små problem som väcker stor ir-
ritation. Men det är ett bra tillfälle att skapa kontakt. Jag bjöd 
in kollegorna till ett möte för att informera och inspirera dem 
att vara med och påverka. Vi behöver synas mer, vara tydligare 
med värdet av att engagera sig fackligt och visa att det faktiskt 
går att påverka.

Tempen på primärvården
Svante Pettersson, utredare på Läkarförbundet vid avdelning-
en för politik och profession, var på plats för att berätta om 
läget i 2015 års läkarenkät till primärvården; en slags tem-
peraturmätning av hur de specialistläkare och ST-läkare som 
arbetar vid vårdcentralerna uppfattar sitt arbete och sina för-
utsättningar i primärvården. Enkäten är det tredje och sista 

steget i förbundets arbete med att analysera hur primärvår-
dens vårdval fungerar.

– Förhoppningsvis kommer resultaten att vara ett värde-
fullt underlag för påverkansarbete, både nationellt och lokalt, 
säger Svante Pettersson.

Under våren 2015 genomfördes undersökningen. Den fick 
en hög svarsprocent, 4 000 läkare, eller drygt 60 procent, be-
svarade enkäten som innehöll olika delområden:
• Kvalitet och service i patientvården
• Arbetet på vårdcentralen
• Landstingens styrning
• IT-systemen, beslutsstöd och tidstjuv
• Kunskapsutveckling/fortbildning/ST-tjänstgöring.

Rekommenderar du din vårdcentral 
till en sjuk anhörig?

Svante Pettersson Foto: Eva Nordin
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Sorglig utveckling
Svante Pettersson gick igenom några av de preliminära resul-
taten.

När det gäller allmänläkares upplevelse av att kunna erbju-
da alla patienter vård på lika villkor, svarade cirka två tredjede-
lar att man inte är nöjd med förutsättningarna. Hälften angav 
också att det inte finns tillräckliga förutsättningar för att följa 
upp och utvärdera de läkemedelsordinationer man sätter in.

På frågan om de skulle rekommendera sin vårdcentral till 
en sjuk anhörig, svarade majoriteten ja, men en betydande del 
ansåg sig inte kunna göra det.

– En välfungerande primärvård innebär att alla självklart 
ska kunna rekommendera sin vårdcentral. Men så är det alltså 
inte. Det var bara närmare en tredjedel som instämde i frågans 
påstående. Detta är sorgligt, säger Svante Pettersson. 

När det gäller arbetsmiljön, svarade bara en tredjedel att de 
i normala fall har möjlighet att avsluta sitt arbete inom den 
reguljära arbetstiden.

En bred majoritet, 83 procent, tyckte dock att samarbetet 
med kollegor fungerade bra, men att utrymmet för att planera 
och organisera sitt arbete var starkt begränsat; cirka 60 pro-
cent menade att de inte hade makt över den egna tidboken.

En stor majoritet ansåg även att obligatoriska registreringar 
tar orimligt tid och fokus från patientmötet.

Ersättningar som hämmar
På frågan om det fanns goda förutsättningar att vid behov få 
bedömningar av sjukhusspecialister, svarade cirka hälften att 
den möjligheten fanns, medan den andra hälften tyckte att 
man saknar förutsättningar för detta.

En viktig del i undersökningen handlar om ersättningssys-
temen i primärvården. Få har förtroende för det system för 
avtal och ersättningar som vårdcentraler arbetar efter.

Det var knappt någon som ansåg att ersättningssystemen 
stimulerar kreativitet och utveckling av nya arbetssätt. Många 
ansåg även att de inte alltid kan arbeta utifrån viktiga etiska 
principer.

– Det här skickar starka signaler in i systemet och kommer 
förhoppningsvis att fungera som en väckarklocka till politiker 
och tjänstemän. Det tar cirka 10 år att utbilda sig till specia-
listläkare, det är en stor investering, inte minst för samhället, 
säger Svante Pettersson.

När det gäller möjligheterna att utveckla sin kompetens in-
om de områden som det kliniska arbetet ställer krav på, svara-
de 62 procent att förutsättningarna inte var tillräckliga.

– Det är högst allvarligt. På frågan om hur man ser på si-
na möjligheter att bedriva kvalitetsutveckling och/eller egen 
forskning, svarade över en tredjedel att de inte alls var nöjda. 
Det är lika illa.

I dag går mycket arbetstid till ineffektiva IT-system. På frå-
gan hur mycket tid det går att spara en vanlig arbetsdag om 
IT-systemen fungerade mer optimalt, svarade nära hälften att 

det handlar om mellan en halvtimme och två timmar per dag.
– Beräkningar visar att det går att frigöra cirka en miljard 

kronor, bara genom att hämta hem en halvtimme av ineffek-
tivt IT-arbete om dagen. Här finns enorma besparingar och 
utvecklingsmöjligheter.

God tillgång på ST-läkare
Det område som sticker ut positivt är ST-utbildningen. Pri-
märvården tycks ha lyckats skapa en bra struktur och form för 
utbildningen av ST-läkare. Tre fjärdedelar tycker att utbild-
ningen håller en hög kvalitet och 80 procent anser att hand-
ledningen håller hög kvalitet.

– Men det är viktigt att komma ihåg att de som är födda 
1950 når pensionsåldern i år och de stora ålderskullarna av 
distriktsläkare som är födda kring 1950 håller alltså på att för-
svinna ur systemet. Även om rekryteringen och bemanningen 
av ST-läkare är förhållandevis god, så täcker inte antalet nya 
specialister de behov som finns när många 50-talister slutar. 

Även om det idag finns många ST-läkare, kommer det att 
bli rejält värre, innan det blir bättre. Inte minst på grund av 
att en så stor del av kåren av primärvårdsläkare kommer att 
vara i de åldrar då de skaffar barn och alltså inte kommer att 
kunna arbeta heltid.

Det finns dock skäl att vara optimist, menar Svante Pet-
tersson.

– Vi har dock en ST-bemanning som innebär att kåren ökar 
på sikt, det finns i dag en ST-läkare per 2,5 specialister. Nu 
gäller det att säkra detta och se till att de yngre stannar kvar.

Resultaten från enkätundersökningen kommer så småning-
om att finnas tillgänglig på Läkarförbundets hemsida. Det 
finns unika möjligheter, menar Svante Pettersson, att använda 
sig av resultaten för olika analyser och bearbetningar.

– Vi kommer att utveckla en databas med mycket ny kun-
skap. Det kommer till exempel att vara möjligt att bryta ned 
resultaten på olika nivåer, dels på nationell nivå, dels på lands-
tings- och regionnivå, men också inom ett landsting. 

Det är en bärande idé i undersökningen att resultaten ska 
redovisas på den nivå där besluten om primärvården fattas, 
det vill säga på landstingsnivå. En målsättning är att under-
sökningen ska ge underlag för det lokala påverkansarbetet.

– Även DLFs och förbundets lokala föreningar kommer 
att engageras. Man kommer även att kunna plocka ut data 
för landstingsdriven verksamhet respektive privat verksamhet, 
och även göra jämförelser mellan stora respektive småskaliga 
verksamheter, säger Svante Pettersson.

Nobelpristagares syn
På Ordförandekonferensens eftermiddag medverkade Sven-
Olof Fridolfsson, stf chefsekonom på Konkurrensverket. Han 
tog upp den franske nationalekonomen Jean Tirole, som till-
delades nobelpriset i ekonomi 2014.

– Han är för mig en viktig förebild och inspiratör. Tirole 
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tionalekonomer, betrakta dessa mål som fundamentala, säger 
Sven-Olof Fridolfsson.

Kvalitet i vården är dock kostsamt, men att minimera kost-
naderna utan att ta hänsyn till kvaliteten är bara dumt, skulle 
Tirole ha sagt.

Ett ersättningssystem med ett fast pris kommer att minime-
ra vårdcentralernas kostnader, men på bekostnad av vården.

– Tirole skulle därför komplettera ersättningssystemet med 
någon mekanism för att öka kvaliteten och minska risken 
för övervinster, kanske med ett valfrihetssystem liknande det 
svenska med konkurrens mellan vårdcentraler.

Skilj på vård och elmarknad
Konkurrensen i vården och mellan vårdcentralerna löser dock 
inte nödvändigtvis alla problem, menar Sven-Olof Fridolfs-
son. På frågan om vi endast kan lita på konkurrens, är svaret 
sannolikt nej.

– Inte om patienter inte alltid vet sitt bästa. Tirole skulle 
nog ha uttryckt det något mildare och sagt att många patien-
ter saknar information om vissa kvalitetsparametrar och även 
kunskap om rätt behandling.

Om vårdcentraler konkurrerar om patienterna genom en 
överförskrivning av antibiotika och en alltför generös sjuk-
skrivningspolicy, så kan konkurrensen leda fel.

– Ersättningssystem i vården måste se annorlunda ut än er-
sättningssystem inom exempelvis elmarknaden. Tirole skulle 
kanske föreslagit att komplettera nuvarande ersättningssystem 
så att ersättningarna även baseras på kvalitetsindikatorer, säger 
Sven-Olof Fridolfsson.

Hur stärker man uppföljning?
I Stockholms läns landsting infördes vårdvalsystemet 2008, 
två år före lagen om valfrihetssystem. Elisabeth Höglund, 
samordnare på avdelningen för Närsjukvård vid Allmän-
medicinska enheten på Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 
Stockholms läns landsting, berättade vad som ingår i dagens 
verksamhetsuppföljning av vårdgivare och vilka diskussioner 
som förs för att ytterligare stärka uppföljning och kvalitet. 
Det handlar bland annat om löpande uppföljning, ekonomisk 
uppföljning och en systematisk årlig uppföljning.

– Vi följer upp utfall och ställer regelbundet frågor till verk-
samheter och skälen till varför man inte lever upp till vissa para-
metrar. Det kan till exempel handla om varför det görs förhål-
landevis lite spirometrier samt följer deras ekonomiska ”ratings”.

Elisabeth Höglund menar att det varit jämförelsevis enkelt 
att komma in som ny vårdgivare inom ramen för LOV, men 
desto svårare att säga upp avtal med verksamheter som inte 
lever upp till kraven.

– Vi försöker hela tiden förbättra vår uppföljning och vi 
gör till exempelvis oanmälda besök på mottagningar. Det kan 
handla om att vi kan få tips från allmänheten att en viss mottag-
ning uppger att de enbart har specialistläkare i allmänmedicin, 

har under en stor del av sin karriär ägnat sig åt att studera hur 
monopolverksamheter bäst ska styras för att uppnå de bästa 
effekterna och resultaten, säger Sven-Olof Fridolfsson.

Under Ordförandekonferensen pratade han om vad Tirole 
skulle tänkas ha sagt om den svenska lagen om valfrihetssys-
tem (LOV). Syftet med lagen är att erbjuda vård till alla, med 
så hög kvalitet som möjligt och till en för skattebetalarna så 
låg kostnad som möjligt.

Dagens ersättningssystem bygger kortfattat på: kapiterings-
ersättning (80 procent), besöksersättning (knappt 20 procent) 
samt målrelaterad ersättning (1-2 procent)

Siffrorna varierar dock stort mellan landstingen och Stock-
holm avviker kraftigt från övriga landet då ersättningen i hö-
gre grad baseras på prestation. Landstingen tar också olika 
hänsyn till socioekonomiska faktorer och vårdtyngd.

– När det gäller primärvårdens målsättning, att erbjuda 
vård till alla, skulle Tirole sannolikt inte ha mycket att säga 
eller invända. Och när det gäller målsättningen att ge vård till 
en så hög kvalitet som möjligt, till en för skattebetalarna så 
låg kostnad som möjligt, skulle Tirole, i likhet med andra na-

Sven-Olof Fridolfsson Foto: Eva Nordin
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men när vi kollar uppgiften så visar det sig att så inte var fallet.
Revisioner är en annan metod och vid 15 slumpvisa besök 

på vårdcentraler, fick fyra genomgå ytterligare utredningar 
med återbetalningskrav.

– Vi diskuterar ständigt om hur vi kan förbättra och ut-
veckla vår uppföljning. Inför 2016 diskuterar vi bland annat 
att i större utsträckning använda våra årsrapporter som en bas 
för mer dialog och förbättringsarbete, fler uppföljningsbesök 
och att inte lägga ersättning på medicinska indikatorer, säger 
Elisabeth Höglund.

Uppföljning utan misstro
En stor utmaning är att stärka uppföljningen utan att hämma 
innovationer och skapa onödig administration, menar Kerstin 
Aldstedt.

– Syftet med uppföljning är att stimulera till utveckling, 
säkra kvalitet och förebygga och minska fusk. Samtidigt mås-
te hänsyn tas till den administrativa bördan i vården. Vi vill 
heller inte att vårdtagare ska känna att det riktas misstro mot 
verksamheter genom en alltför hård och reglerad uppföljning. 
Det är en hårfin balans, säger Kerstin Aldstedt som arbetar i 
ledningsstaben i Region Östergötland.

Det görs årliga uppföljningar av vårdcentraler, ett av syfte-
na är att bedöma varje vårdcentrals förmåga att uppfylla Re-
gelbokens krav.

Som underlag i uppföljningen används bland annat Kvali-
tetsrapporter.

– Vi har tidigare träffat alla vårdcentraler i regionen varje 
år, men i år har vi prövat att besöka endast 25 procent av 
vårdcentralerna. Vi upplever att vi har en bättre och mer sys-
tematisk uppföljning efter vårdvalets införande 2009, men vi 
kan utveckla den ännu mer. Vi skulle gärna vilja ha mer av 
en nära dialog, det handlar inte bara om att påvisa det som är 
bristfälligt. Lika viktigt är att stimulera de som håller en hög 
kvalitet och lever upp till kraven, säger Kerstin Aldstedt.

När det gäller medicinsk kvalitet och patientsäkerhet, tit-
tar man bland annat på: läkemedelsförskrivning, processer för 
vård av särskilda grupper som patienter med astma/Kol och 
diabetes. Man tittar även på signerade journalanteckningar 
och skickade remisser i tid.

Men, mäter man rätt saker? undrade en deltagare på Ord-
förandekonferensen. Det finns exempelvis ingen uppföljning 
av hur väl vårdgivare samverkar.

– Visst, det finns omfattande problem med bristfälliga 
vårdkedjor och vårdövergångar. Det vore önskvärt att det ska-
pas bättre incitament för en förbättrad och ökad samverkan.

Ett stort fokus läggs på mätbara mål för tillgänglighet.
Kerstin Aldstdt betonade att en önskvärd utveckling är att 

professionen i större utsträckning än i dag deltar i utveckling-
en av system för uppföljning, framförallt när det gäller medi-
cinska resultat. Uppföljningen av hur väl riktlinjer är imple-
menterade och efterlevs, behöver också förbättras.

Eva Nordin
Journalist

Elisabeth Höglund, SLL
och Kerstin Aldstedt,
Gotland.
 Foto: Eva Nordin
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Primärläkare? Förslaget att byta 
namn på Svenska Distriktsläkarför-
eningen röstades ned av en majoritet 
på årets fullmäktigemöte. Vid sidan 
av namndiskussioner presenterades 
även framgångsrecept på hur man 
behåller och rekryterar läkare till pri-
märvården.

Inför Svenska Distriktsläkarföreningens 
fullmäktigemöte på Spårvagnshallarna i 
Stockholm den 17 april var frågan om 
namnbyte det hetaste diskussionsämnet.

Frågan om föreningens namn har 
diskuterats flitigt under de senaste åren. 
Tjänstetitlar som husläkare, distriktslä-
kare, familjeläkare och primärvårdsläka-
re, har blandats samman med begreppet 
allmänläkare, vilket knyter an till själva 
specialistkompetensen.

– Det är inte en helt enkel fråga. För-
slaget till namnbyte har tagits upp flera 
gånger och vi tycker att det är bra att 
frågan diskuteras grundligt. Det är dock 
viktigt att understryka att det inte hand-
lar om ett namnbyte av vår specialitet, 
utan om ett namnbyte på vår förening, 
säger Lena Ekelius, som avgick som vice 
ordförande för Distriktsläkarföreningen 
i samband med fullmäktigemötet.

Kalmar kontrade
Det var vid det fackliga seminariet i Ste-
ningevik i november 2014, som styrel-
sen fick uppdraget att lämna ett förslag 
till fullmäktige att fatta beslut om ett 
eventuellt namnbyte. 

Förslaget möttes inte av något större 
jubel av deltagarna och diskuterades in-
tensivt innan fullmäktige kunde gå till be-
slut. Lokalavdelningen i Kalmar kontrade 
med ett motförslag: primärvårdsläkarna. 

– Vi kan inte se att förslaget primär-
läkare skulle tillföra något till det nu-

varande namnet. Vi håller med om att 
Distriktsläkarföreningen kanske inte är 
optimalt, men i brist på andra förslag 
ser vi hellre att föreningen byter till pri-
märvårdsläkare. Namnet motsvarar mer 
det namn som våra kollegor inom sjuk-
husvården har antagit, Sjukhusläkarna, 
säger Runa Lieden-Karlsson.

Tiden är inte mogen, menade Gun-
nar Berglund, vice ordförande i Stock-
holms läkarförening.

– Om vi måste ta ställning till ett 
namnbyte nu är Primärvårdsläkare det 
minst dåliga förslaget. 

Nino Bracin från lokalföreningen i 
Västerbotten menade att det tagit långt 
tid att bygga varumärket och att det 
skulle raseras med ett namnbyte.

– Våra ST-läkare identifierar sig med 
namnet distriktsläkare som kopplar an 
till ett område och en verksamhet som 
är välkänd. 

Ove Andersson, ordförande i DLF, 
påpekade att begreppet distriktsläkare 
försvann redan 1994 då husläkarlagen 
infördes. Han underströk återigen att 
det inte handlade om ett byte av specia-
listnamn, utan om byte av förenings-
namn.

Lena Ekelius vädjade om deltagar-
nas förtroende och poängterade att ett 
namnbyte är bara en del i en större för-
ändringsprocess.

– Det banar väg för andra föränd-
ringar som behöver göras. Primärläkar-
na skulle ena och stärka oss, anser jag.

Trots många försök till övertygande 
argument, fick styrelsen inte majorite-
ten av medlemmarna med sig; tills vida-
re behåller Svenska Distriktsläkarfören-
ingen därmed sitt namn.

Hur skapas gröna öar?
Vid fullmäktigemötet diskuterades även 

Diskussion om namnbyte
präglade fullmäktigemötet

Ola Bergstrand, vårdcentralen Löddeköpinge.
 Foto: Eva Nordin

knäckfrågan om hur primärvården ska 
bemannas; bristen på allmänläkare i 
Sverige är uttalad och en av de stora ut-
maningarna för framtidens hälso- och 
sjukvård. Men hur gör man för att be-
hålla och locka läkare till primärvården?

– Irritation är en bra drivkraft till för-
ändring. Personligen är jag allergisk mot 
slentrianmässiga invändningar som ”så 
har vi alltid gjort” eller ”det går inte”. 
Det finns en fara med gamla surdegar då 
risken är uppenbar att det sprids dålig 
stämning på vårdcentralen, säger Ola 
Bergstrand.

Han blev färdig specialist i allmän-
medicin 2010 och året därpå blev han 
verksamhetschef för vårdcentralen Löd-
deköpinge som ligger drygt en mil utan-
för Lund.
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terna i arbetsmiljön är ett stort hinder 
för att kunna rekrytera fler läkare.

Under hösten 2013 fick Ola Berg-
strand i uppdrag av divisionschefen 
Karin Träff Nordström vid Skånes uni-
versitetssjukvård, att driva ett projekt 
för att försöka trygga försörjningen av 
allmänläkare i divisionen. Efter en nu-
lägesanalys och intervjuer med represen-
tanter för ”gröna öar” (goda exempel), 
presenterades rapporten ”Hur behåller 
man och lockar läkare till primärvår-
den?” 2014.

Det är en slags kokbok på hur man 
skapar en attraktiv arbetsplats.

– Men man måste självklart anpassa 
recepten efter de lokala förutsättningar-
na.

Några av de viktigaste faktorerna för att 
lyckas skapa gröna öar är:
• ett avgränsat uppdrag eller listning av 

patienter med en namngiven doktor. 
Det finns starka skäl för att kontinu-
itet ger en lägre sjukvårdskostnad, 
färre sjukhusinläggningar, effektivare 
förebyggande arbete, högre vårdkva-
litet och nöjdare patienter.

• att ”skydda” befintliga läkare, det 
vill säga lägga kraft på att skapa en 
dräglig arbetsmiljö för kvarvarande 
läkare, trots en tuff arbetsmiljö med 
underbemanning.

 – Det finns några saker man kan 
göra för att ta hand om patienterna, 
trots få läkare. Fokusera på att vända 
den negativa spiralen, avlasta läkarna 
genom bemanning av andra yrkes-
kategorier, låt andra yrkeskategorier 
som fysioterapeuter, sjuksköterskor, 
arbetsterapeuter ta över arbetsuppgif-
ter där läkarkompetens inte är nöd-
vändig. Anställ underläkare och se till 
att de inte överutnyttjas, se också till 
att det finns god handledning så att 
de vill arbeta i primärvården i framti-
den. I sista hand, anlita hyrläkare vid 
behov, säger Ola Bergstrand.

• Inflytande över sitt arbete och sin tid-
bok; se till att läkare äger flera tider i 
tidboken för att kunna boka in pa-
tienter som behöver följas upp med 

kort varsel, det vill säga tider som en-
dast doktorn får boka in patienter på.

• Anamma en liberal inställning till 
fortbildning; avgörande för att upp-
rätthålla en kostnadseffektiv och 
patientsäker vård av hög kvalitet. Se 
exempelvis SFAMs utredning från 
2014.

• Möjliggör och uppmuntra till vari-
ation i arbetet, endast mottagnings-
arbete upplevs av många som tungt 
och krävande. Att varva med andra 
uppgifter som exempelvis forskning, 
kandidatansvarig, medicinsk rådgiva-
re eller teamansvarig läkare kan vara 
viktigt för att orka i längden och be-
hålla arbetsglädjen.

• Satsa på utbildningsläkare, en av de 
bästa rekryteringsbaserna.

– En god arbetsmiljö spiller över på pa-
tienterna. Det är dock viktigt att inte 
fastna i ett ältande av frågor som vård-
centralen inte kan styra över. Ett klas-
siskt exempel är illa fungerande IT-sy-
stem. Skapa istället forum där man kan 
dela med sig av tips och tricks för att gö-
ra det bästa av rådande omständigheter, 
säger Ola Bergstrand.

Hur har det gått för Löddingeköpinge?
Efter att ha implementerat många av 
råden i kokboken, har vårdcentralen 
förvandlats till en ”grön ö”. Det råder 
överskott i ekonomin, läkarbemanning-
en har ökat med 100 procent och nume-
ra går det en heltidsarbetande läkare på 
1 500 listade patienter. Vårdcentralen är 
i dag en utbildningsvårdcentral och har 
lyckats rekrytera sex ST-läkare. Det hålls 
regelbundna kollegiala möten för att 
svetsa samman teamet.

– Patienterna har börjat märka för-
ändringarna och ger oss feedback, vilket 
förstärker den positiva spiralen. Allt är 
inte guld och gröna skogar, men vi är en 
god bit på väg, säger Ola Bergstrand.

Eva Nordin
Journalist

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ola Bergstrands rapport från september 2014.

– Efter en längre ledarskapskurs un-
der min ST-utbildning fick jag blodad 
tand för chefs- och ledarskap.

När Ola Bergstrand kom till vårdcen-
tralen, som har 12 500 listade patienter, 
ställdes han inför svåra utmaningar: de 
anställda distriktsläkarna gick på knä-
na, en ST-läkare hade sagt upp sig med 
hänvisning till en alltför tung arbetsbe-
lastning.

– Det hade varit nästan omöjligt att 
rekrytera nya läkare. Dubbelarbetet var 
omfattande, och arbetstempot vid vård-
centralen var pressat vilket även bekräf-
tades av medarbetarenkäter, säger Ola 
Bergstrand.

Deltid för att orka
En kartläggning som presenterades av 
Läkarförbundet under 2013, visade att 
det i Skåne saknas cirka 200 allmänlä-
kare och att kostnaderna för hyrläkare 
är höga.

– De närmaste sex åren kommer 
drygt en fjärdedel av dagens specialister 
i allmänmedicin att gå i pension och 
många lämnar primärvården för att ar-
beta inom andra organisationer.

Många allmänläkare i Skåne arbetar 
deltid för att orka med sitt arbete: bris-
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Allt fler läkare, varav en hög andel är 
kvinnor, drabbas av utmattningssyn-
drom. 

Vid Ersta sjukhus görs nu en 
kartläggning av omfattningen. Här 
utvecklas även en multimodal be-
handlingsmodell för stressrelaterad 
psykisk ohälsa för vårdpersonal.

Vid psykiatriska kliniken på Ersta 
sjukhus erbjuds vård för vårdare i Stock-
holms län. 

Våra patienter är våra kollegor. Vi 
träffar läkare inom olika specialiteter, 
sjuksköterskor, undersköterskor, psyko-
loger och andra som arbetar i vården. 
På senare år har vi sett att gruppen med 
stressrelaterad psykisk ohälsa samt ut-
mattningssyndrom har ökat, säger Alex-
ander Wilczek, överläkare och verksam-
hetschef.

Erstamodellen
– rehabilitering för vårdpersonal med utmattning

Bara på ett (2013) år har antalet pa-
tienter med utmattningssyndrom i Stock-
holms läns landsting mer än fördubblats.

Kvinnor mer utsatta
År 2003 etablerades diagnosen utmatt-
ningssyndrom i Sverige. Det skiljer sig 
åt från det amerikanska begreppet ”bur-
nout” som används inom arbetspsyko-
login och är kopplat till arbetsrelaterad 
stress. 

– Utmattningssyndrom är ett vidare 
begrepp och omfattar en individs hela 
situation, inte bara hur situation är på 
jobbet. Diagnosen kompliceras också av 
att många samtidigt lider av depression, 
vilket är två helt olika sjukdomstillstånd 
som kräver olika behandling och som 
initialt behöver ges parallellt, säger Alex-
ander Wilczek.

Den så kallade MONICA-studien 
från 2010 visade att utmattningssyn-
drom förekommer hos 13 procent bland 
förvärvsarbetande individer mellan 25 
till 64 år. Det fanns också en tydlig köns-
skillnad; kvinnor, särskilt mellan 35 och 
44 år, var mer drabbade än män. 

När livet rämnar
Det har gått nästan tre år sedan Alexan-
der Wilczek började arbeta vid psykia-
triska kliniken på Ersta sjukhus. Han är 
i grunden psykoanalytiker och specialist 
i psykiatri. I många år har han engagerat 
sig i psykoterapiforskning har disputerat 
vid Karolinska Institutet med en av-
handling om psykoterapi.

– Det tar i regel lång tid att utveck-
la utmattningssyndrom. Den vanligaste 
orsaken är arbetsrelaterad stress och det 
verkar vara så att personer som arbetar 
med människovårdande yrken är mer 
utsatta än andra. 

Alexander Wilczek berättar om en 
sjuksköterska som arbetade som mellan-
chef på en sjukhusklinik. Hon var en-
samstående mamma till två tonårsbarn, 
varav det ena barnet hade en ADHD-di-
agnos. Trots hög arbetsbelastning och 
stort ansvar för familjen, lyckades hon 
balansera mellan utmaningarna och på-
frestningarna.

– Men så en dag ramlade hennes 
mamma och bröt lårbenet. Efter opera-
tion blev mamman förvirrad och vård-
krävande och det blev droppen som fick 
bägaren att rinna över. 

Kvinnan fick kognitiva funktionsbe-
svär och kunde plötsligt sätta sig på fel 
buss och inte riktigt minnas vart hon var 
på väg. 

– Det här var en kvinna som tidiga-
re varit helt frisk och aldrig haft någon 
psykiatrisk åkomma. Skälet till att hon 
blev sjuk berodde inte bara på jobbet, 
det var hela hennes livssituation som till 
slut blev övermäktig, säger Alexander 
Wilczek.

Allt fler läkare utmattade
Vid Ersta sjukhus görs nu en kartlägg-
ning av stressrelaterad psykisk ohälsa 
bland sjukvårdspersonal. Totalt beräknas 
200 personer ingå i studien som ska vara 
klar hösten 2016. Hittills är 70 personer 
inkluderade, varav cirka 20 är läkare.

Varför allt fler läkare drabbas av ut-
mattningssyndrom är inte klarlagt.

– Det kan handla om att läkare har 
en hög ambitionsnivå och hög arbetska-
pacitet i kombination med starkt enga-
gemang och pliktkänsla. Många iden-
tifierar sig med sitt arbete och kan ha 
svårt att trampa på bromspedalen, även 
då kroppen skickar varningssignaler, sä-
ger Alexander Wilczek.Alexander Wilczek Foto: Eva Nordin
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Det kan exempelvis handla om en 
påtaglig brist på psykisk energi eller 
uthållighet, koncentrationssvårigheter 
och minnesstörningar, nedsatt förmåga 
att hantera krav eller göra saker under 
tidspress, sömnstörningar och känslig-
mässig labilitet.

Det finns forskning som visar att det 
inte i första hand behöver vara arbetsbe-
lastningen som leder fram till stressrela-
terad psykisk ohälsa, även om det kan 
vara en viktig del. Istället kan bristen på 
meningsfulla arbetsuppgifter spela en 
ännu större roll. 

– Man kan uppleva att för mycket tid 
måste läggas på administrativa uppgifter 
och dysfunktionella IT-system, vilket 
går ut över patienterna. Det kan skapa 
frustration, men även en upplevelse av 
att man tvingas tumma på läkaretiken, 
säger Alexander Wilczek.

Han refererar till Christina Maslach, 
professor i psykologi som började forska 
om utbrändhet redan på 80-talet. Hon 
myntade begreppet ”värderingskon-
flikt”, som en av riskfaktorerna. Alexan-
der kallar detta för ”samvetsstress”, det 
vill säga upplevelse att ha dåligt samvete 
för att man tvingas kompromissa med 
sina värderingar, ambitioner och visio-
ner i arbetet med patienter.

Distriktsläkare mer utsatta
Alexander Wilczek har ännu inte några 
resultat från den pågående kartläggning-
en, men utifrån den kliniska bilden och 
erfarenheten, tycks kvinnliga specialister 
i allmänmedicin vara särskilt utsatta.

– Jag vet inte varför det är så. Men det 
är en specialitet som omfamnar många 
områden och som står för en helhetssyn. 
Om man tänker att man som allmänlä-
kare drivs av en hög ambition och ska 
hinna med kanske 12 patienter på en 
förmiddag. Då kan jag föreställa mig att 
samvetsstressen blir väldigt hög, säger 
Alexander Wilczek.

Det finns många teorier om varför 
endast vissa drabbas av utmattningssyn-
drom. Alexander Wilczek samarbetar 
med forskare på Karolinska Institutet 
som försöker ta reda på de bakomlig-

gande mekanismerna. Det kan i grun-
den finnas ett samband mellan stressfyll-
da eller traumatiska erfarenheter tidigt i 
livet och ett försämrat stressvar, menar 
han.

– Det är en hypotes som vi arbetar 
med. Det kan exempelvis handla om 
barn som växer upp med föräldrar som 
inte tar ansvar eller har förmågan att 
knyta an, på grund av olika orsaker. Det 
kan innebära att man som barn lever 
med konstant stress under en längre tid 
och att det blir en sårbarhetsfaktor för 
framtida utmattning. Men detta är bara 
en teori än så länge.

Han hänvisar till en studie (se fotnot) 
där deltagare utsattes för stark stress. 
Under två timmar mättes sedan ste-
gringen av kortisol i blodet.

– Deltagare som drabbats av utmatt-
ningssyndrom svarade inte på stress ge-
nom att utsöndra stresshormoner som 
friska gör. Den här försämrade stressre-
aktionen tycks kvarstå i flera år.

Det försämrade stressvaret kan inne-
bära att dessa individer inte känner av 
varningssignaler utan fortsätter att käm-
pa och hamnar med tiden i en sårbar 
risk för utmattning, menar Alexander 
Wilczek.

Forskare från Karolinska Institutet 
träffar regelbundet patienter på Ersta 
sjukhus som drabbats av utmattnings-
syndrom.

– De tar prover för att få en bild av 
personernas kortisolspegel. Förhopp-
ningen är att vi ska hitta biomarkörer 
som skulle kunna vara ett diagnostiskt 
verktyg för differentialdiagnostik, säger 
Alexander Wilczek.

Det är viktigt, menar han, att särskil-
ja utmattningssyndrom från depression. 
Förutom blodprover, utvecklas även frå-
geformulär som förhoppningsvis kom-
mer att kunna användas som ett framti-
da diagnosredskap.

– Det är viktigt att särskilja grup-
perna, eftersom behandlingarna ser 
olika ut. Vid utmattningssyndrom ska 
farmakabehandling användas med stor 
försiktighet. Likaså KBT, det är visat att 
det till och med kan förlänga sjukskriv-

ningstiderna, säger Alexander Wilczek. 

Tidig kontakt med arbetsgivare
Vid psykiatriska kliniken testas nu en 
multimodal behandling med förebyg-
gande interventioner som utvecklats av 
forskare i Lund. En central del är stress-
hantering, där basal kroppskännedom, 
mindfulness, avslappning och fysisk 
aktivitet ingår. Även arbetsterapi med 
fokus på vardagsstruktur, balans mel-
lan vila och aktivitet och så småningom 
funktionsträning, är en viktig del.

– Det som utmärker vår modell är 
den tidiga och aktiva kontakten med 
arbetsgivaren, förutsatt att det inte före-
ligger konflikter på arbetsplatsen förstås. 
Ibland är det omöjligt att gå tillbaka till 
arbetsplatsen, och det måste man ha be-
redskap för.

Det är inte enkelt att hitta model-
ler som fungerar bra, menar Alexander 
Wilczek. Personer med utmattnings-
syndrom förbättras ofta snabbt efter be-
handling vad gäller de akuta symtomen, 
ofta förknippade med just depression. 
Men det tar i regel betydligt längre tid 
innan de får tillbaka sin funktion och 
kan återvända till arbetslivet.

– För många kvarstår sårbarheten, 
stresskänsligheten och uttröttbarheten. 
När det handlar om de riktigt allvarliga 
utmattningsfallen kan det vara svårt att 
helt uppnå läkning och då är det viktigt 
att ha utrymme för återhämtning och 
förebygga ett återinsjuknande. För vissa 
kan det handla om att gå ned i arbets-
tid till 75 procent. Det kan vara en stor 
utmaning för den som har höga ambi-
tioner och varit van vid ett högt arbets-
tempo. 

Eva Nordin
Journalist

FOTNOT:

Wahlberg K, Ghatan PH, Modell S, Nygren A, 
Ingvar M, Asberg M, et al. Suppressed neuroen-
docrine stress response in depressed women on 
job- stress-related long-term sick leave: a stable 
marker potentially suggestive of preexisting vulne-
rability. Biol Psychiatry. 2009 May 1;65(9):742-7.
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Hon är ST-läkare vid Kirurgkliniken på Falu lasarett 
och har tilldelats hederspriset Årets allmänläkar-
vän av Distriktsläkarföreningen i Dalarna.

– Det är första året som vi utser Årets allmänläkarvän. Vi 
vill visa att vi är en stor specialitet, ge en positiv bild av all-
mänmedicin och belysa vikten av att framhålla personer som 
betyder mycket för allmänmedicin, säger Gunnar Svärd, di-
striktsläkare på vårdcentralen Kvarnsheden i Borlänge. Han är 
även ordförande för Distriktsläkarföreningen i Dalarna.

Motivering:
”Som representant för en utpräglad sjukhusspecialitet – kirur-
gin – håller Kristina Jennische ofta (i kollegiala diskussioner 
och genom sociala medier) fram primärvården som ett cen-
tralt och viktigt nav i hälso- och sjukvårdssystemet.

Hon deltar aktivt i AT-undervisning i samverkan med pri-
märvårdsrepresentanter för att skapa en känsla av samförstånd 
och gemensamma mål.

Som ordförande för Dalarnas läkarförening står hon ofta 
upp för och ställer sig bakom krav på utökade resurser och 
bättre arbetsförhållanden för primärvården”.

Kristina Jennische
– kirurg som framhåller primärvården

DLF förvaltar Stiftelsen Svenska Distriktsläkarföreningens 
Samfond. Ur denna fond har Distriktsläkarförening-
en möjlighet att dela ut medel varje år. Enligt fondens 
regler kan distriktsläkare söka medel för utbildnings-, 
utvecklings- och forskningsverksamhet, dock ej till täck-
ande av lönebortfall. Arbetet bör ha nära anknytning till 
den kliniska vardagen.
Fonden kan också dela ut medel till behövande med-
lemmar i Distriktsläkarföreningen eller till medlemmars 
efterlevande.

När Du söker medel ur fonden måste du motivera 
vad du skall använda pengarna till och också specificera 
summans storlek.

Om det gäller ansökan för behövande medlemmar 
eller efterlevande måste du lämna en redogörelse för din 
ekonomi och din familjesituation.

Gränsen för behövande att söka medel rekommende-
ras vara under 3 prisbasbelopp i årsinkomst (f.n. ca 133 
500 kr) och mindre än ca 1,5 prisbasbelopp i tillgångar 
(f.n. 66 750 kr). Till ansökan skall kopia av senaste själv-
deklaration bifogas.

Vid frågor går det bra att kontakta Helena Grönbacke 
på DLFs kansli 
Tel 08-790 33 91. 
Ansökan med motivering skickas till:
Svenska Distriktsläkarföreningen, 
Box 5610, 114 86 Stockholm,
E-mail: helena.gronbacke@slf.se – Fax 08-10 31 44.

Sista ansökningsdag för hösten 2015 är den 15 oktober.

Välkommen med din ansökan!

Distriktsläkarföreningens fond
Nu kan man söka medel två gånger per år – maj och oktober.
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Thomas och Eva Klevås har skapat företaget Funwheels of 
Sweden som gör rullstolar mer personliga.

Idén till Funwheels of Sweden kom kort efter att deras dotter 
Tilde fått sin första rullstol och paret insett hur funktionell 
men ändå tråkig och opersonlig den var, och att det i prakti-
ken inte fanns några tillbehör att köpa för att göra den mer 
personlig och attraktiv. 

– Vi tänkte först att det borde finnas företag på nätet som 
sålde denna typ av produkter, men efter att ha letat insåg vi att 
det var mycket svårt att hitta något som fungerade och faktiskt 
passade för Tilde.

Hur gick ni till väga? 
– Uppstarten av Funwheels of Sweden gjordes först i form av 
ett handelsbolag som vi drev hemifrån på fritiden och när tid 
fanns. Efter ett tag satsade vi lite mer och började ta fram fler 
och fler produkter som kunde säljas och vi öppnade vår första 
webshop.

– 2012 startade vi aktiebolag och skaffade kontor centralt 
i Malmö, för att kunna fokusera mer och lägga mer tid och 
resurser på bolaget.

– Namnet var det Eva som kom på. Tanken var ursprung-
ligen att fokusera på barn och att göra deras rullstolar och 
hjälpmedel finare och mer personliga. Flera av företagets för-

Rullstol – med personlig stil

Tilde med pappa Thomas.
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sta produkter hade tydlig prägel och inspiration från sagor, 
fantasi och barnlekar. Fortfarande kan detta ses i utformning-
en av logotypen som skapats med ett formspråk som är tydligt 
inriktat på barn.

Finns det liknande företag?
– Konkurrerande bolag finns det i mycket begränsad mängd 
om man ser till hela vårt erbjudande och produktutbud, men 
tydligast kan man både nationellt och internationellt hitta 
konkurrenter vad gäller ekerskydden för privatpersoner. 

– Vi särskiljer oss dock en hel del även från dem då mer-
parten erbjuder produkter med en nivå på design och stil som 
ligger flera år bakåt i tiden och inte har hängt med i det form-
språk och den stil som nya produkter idag har. 

– Våra tjänster inom sektorn business-to-business, d.v.s. 
där företag säljer till leverantörer och inte direkt till kunden, 
är vi – vad vi känner till – idag helt ensamma om globalt och 
det är de som helt unikt särskiljer oss. 

– Den svenska vårdsektorn har idag inte fullt förstått vad 
våra produkter erbjuder och många är fortfarande helt inrik-
tade på att de hjälpmedel som erbjuds skall leverera en prak-
tisk funktion. Det som då mycket ofta missas är den estetiska 
aspekten och dess effekter, d.v.s. att vi som människor värde-
rar och till stor del påverkas av hur något ser ut. Som exempel 
kan tas de glasögon som förr var standardutrustning till alla 
som gjorde värnplikt och var i behov av synhjälpmedel – de 
skulle idag aldrig accepteras som det enda alternativet för en 
person som behöver glasögon i sin vardag. Däremot förväntas 
den som är i behov av en rullstol inte sällan att vara tacksam 
för det mycket begränsade urval som erbjuds hen. Detta anser 
vi vara ett mycket förlegat synsätt och det finns vetenskap-
liga studier som visar att den självbild en person har (och 
som byggs upp av ett stort antal olika faktorer, bl.a. hur man 
uppfattar sitt eget utseende) är viktig för det egna välmåendet 
och hälsan.

– Kunderna som vi erbjuder våra tjänster till är dels de 
företag och organisationer där våra produkter kan medverka 

till att marknadsföra/lyfta fram ett varumärke eller exponera 
reklam, men även handikappidrotten där vi ger föreningar en 
möjlighet att få in mer sponsorpengar. Inom den mer per-
sonliga konsumentsektorn är det just de effekter av förbättrad 
självbild och positiv självuppfattning samt ökad livskvalité 
som vi enligt våra kunder kan bidra till. Ofta beskrivs våra 
produkter som snygga eller coola av våra kunder – inte som 
att den gav ökad livskvalité, men den effekt en sådan beskriv-
ning tyder på är att våra kunder uppfattar att produkterna ger 
en social värdeökning.

– Vi är övertygande om att efterfrågan på den typ av pro-
dukter som vi erbjuder – personligt stylade och utformade 
hjälpmedel – kommer att fortsätta öka, och som samhällsut-
vecklingen ser ut idag med ökande livslängd och de problem 
som finns runt övervikt o.s.v. kommer behovet av bl.a. rullsto-
lar och rullatorer att fortsätta att vara stort.

– De brukare som idag använder våra produkter är sanno-
likt ofta personer med en lite större benägenhet och vilja testa 
nya produkter och tjänster, kanske kan man tänka sig att i 
mötet med de personerna ta tillvara på det faktum och rådfrå-
ga dem och låta dem vara med som referenter i utvecklingen 
av nya hjälpmedel och förbättrandet/användandet av gamla? 

Lena Ekelius
lena.ekelius@me.com

Redaktionen önskar
alla läsare en glad sommar!
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Smärta i olika former är den tveklöst vanligaste 
besöks- och kontaktorsaken i primärvården. 
Kronisk, benign, smärta är även ett problem 

som för många allmänläkare upplevs som besvär-
ligt, tidskrävande och svåravgränsat. Det är även 
denna patientgrupp som svarar för en stor del av de 
problematiska långtidssjukskrivningarna.

Smärta är en upplevelse och som sådan även något 
som kan upplevas och tolkas helt olika beroende på vem 
som drabbas. Det är intressant att notera att patienter 
med kroniska smärtor ofta framhåller sina personliga 
egenskaper i form av ”hög smärttröskel” eller ”förmåga 
att tåla mycket lidande”. Är det för att visa på att kon-
takten med sjukvården är ett alternativ som man inte 
väljer i första taget?

När den sedvanliga proceduren, med provtagning som 
egentligen inte gav så mycket och förskrivning av smärt-
stillande som inte riktigt fungerar, har passerats börjar 
en avgörande men ytterst viktig period. För allmänlä-
karen upplevs det som frustrerande att inte hitta någon 
riktigt bra förklaring till smärtproblemen eller någon 
fungerande behandling. Inte sällan förändras relationen 
till patienten från diagnostiskt problem som kunnat åt-
gärdas till diffust problem i flera dimensioner. Det labo-
reras med alternativa smärtbehandlingar, nya lab.prover, 
remiss till smärtklinik, sjukgymnastik m.m. För patien-
ten kan det, av naturliga skäl, upplevas som att läkaren 
nu ständigt söker nya åtgärder men egentligen inte har 
någon genomtänkt strategi. Det är under denna fortsatta 

period, då ”de vanliga rutinerna” passerats som begrep-
pet läkekonst kommer in i bilden. En tid då fokus flyttas 
från att hitta något lab.värde eller annat som förklarar 
smärtan, till att fortsätta arbeta tillsammans med de som 
drabbats och försöka göra livssituationen hanterbar trots 
smärtan.

Rolf Nordemar, med 40 års erfarenhet som smärtläka-
re, och Kristina Nordemar, med 35 års erfarenhet som 
arbetsterapeut, gör i sin bok ett försök att vägleda både 
den som drabbas och de som förväntas ta hand om de 
drabbade. Ett försök som förhållandevis lyckas bra. Ka-
pitlen om smärtans olika dimensioner och uttryckssätt 
är välskrivna och täcker flera intressanta infallsvinklar. 
En dryg tredjedel av boken handlar om behandling och 
terapi. Även detta välskrivet samtidigt som en del av de 
föreslagna behandlingsvägarna ligger utanför det man 
normalt har att tillgå i primärvården. Kapitlet om alter-
nativ och komplementär medicin är möjligen något mer 
tveksamt. Det finns alltid en potentiell risk för att man 
söker alternativa lösningar som fullvärdiga alternativ till 
den konventionella vården. Metoder som man inte vill 
ha utvärderade är svåra att ta på allvar. 

Hursomhelst – boken är en intressant läsning för 
den som vill fördjupa sitt kunnande i läkekonst för att 
hantera patienter med kronisk smärta. Nya intressanta 
infallsvinklar som kan vara värda att fundera över och 
gärna pröva.

Christer Olofsson
Redaktör

När kroppen gråter
Om kroppens och själens
smärta och läkning

Rolf & Kristina Nordemar
Libris förlag 2013
ISBN: 978-91-7387-278-2
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FAKTA OM 

KRISTINA OCH ROLF NORDEMAR

Kristina Nordemar är arbetsterapeut och musikterapeut, ut-
bildad vid Musikhögskolan i Stockholm, och har också ut-

bildning i kognitiv beteendeterapi. Hon har under lång tid 
använt musik och akupunktur som verktyg i arbetet med 
smärtpatienter. 

Rolf Nordemar är smärtläkare och docent i reumatologi vid 
Karolinska Institutet och har bland annat forskat i betydelsen 
av träning vid reumatiska sjukdomar. Han har ansvarat för 
utbildning av läkare och sjukgymnaster och lett smärtkurser 
för annan vårdpersonal.

Tillsammans leder Rolf och Kristina Nordemar kurser i oli-
ka former av smärtbehandling med fokus på helhetssyn och 
teamarbete för patienter med långvarig smärta. De har också 
många uppdrag som föreläsare i ämnet smärta och smärtbe-
handling.

Information och foto från
http://www.librisforlag.se

 Foto: Libris förlag
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Det möjligen något uppseendeväckande i vårt gebit är 
att begreppet sjukdom egentligen inte är definierat. 
Många försök till definitioner har gjorts men ing-

en har lycktas helt. WHO gjorde för många år sedan ett in-
tressant försök att närma sig problemet från andra hållet och 
konstaterade att full hälsa var lika med avsaknad av sjukdom. 
Avsaknad av vad då? Ett annat försök till definition var från ett 
mer filosofiskt håll i vilket man med sjukdom avsåg avvikelser 
från det normala. Problemet är dock även här ett definitions-
problem – vad menas med att vara normal?

Om det är svårt att definiera sjukdom och normalitet i 
allmänhet blir det om möjligt ännu mer problematiskt att 
definiera psykisk ohälsa. Mänskligheten mår allt sämre enligt 
bedömare både inom och utanför vårdprofessionen. Det finns 
en gråskala mellan att må dåligt i största allmänhet till att ha 
drabbats av psykisk sjukdom i dess egentliga mening. Grän-
serna flyttar sig – uppenbart åt ett håll som verkar göra alltmer 
av annars normala levnadsvillkor betraktas som sjukdom. Re-
aktioner som sorg, ledsenhet, olust, upprördhet för mer eller 
mindre uppenbara orsaker är inte längre utslag av variationer i 
våra normala livsvillkor utan uppfattas som sjukdom. 

Kunskapscentrum för jämlik vård i Västra Götalandregio-

nens hälso- och sjukvård har uppmärksammat den ovan be-
skrivna problematiken och sammanställt en antologi med den 
tankeväckande titeln – Håller vi på att förvandla livet till en 
sjukdom? Boken är en antologi med en rad kända författare, 
och med Jeanette Bäfverfeldt, journalist och författare som 
redaktör. Den psykiska ohälsan analyseras ur flera synvinklar 
med syftet att öka kunskapen om sambandet mellan psykisk 
ohälsa och livsvillkor. Normer, uttryckssätt och föreställningar 
om den psykiska ohälsan. 

Ett vanligt problem med antologier är att innehållet riske-
rar bli ojämnt och osammanhängande speciellt om man har 
många olika författare engagerade. Redaktör Bäfverfeldt, som 
själv bidragit med en hel del innehållet, har dock lyckats bra 
med att hålla ihop innehållet till någon form av enhet. Det-
ta utan att leverera några tvärsäkra svar. Det viktiga är att få 
igång en konstruktiv diskussion om hur vi, både i och utanför 
vården, skall hantera den psykiska ohälsan och bättre förstå 
dess uttryckssätt. Läs och reflektera – hur går vi vidare?

Christer Olofsson
Redaktör

Håller vi på att förvandla 
livet till en sjukdom
Jeanette Bäfverfeldt (redaktör)
Kunskapscentrum för jämlik vård, 2014
ISBN: 978-91-7387-278-2
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Förr låg kyrkan mitt i byn. Ett 
landmärke, oftast lätt att hitta 
och syntes lång väg. Det mest in-

tressanta med kyrkan var dock knappast 
dess funktion som geografiskt landmär-
ke utan mer som trygghetsfaktor. Från 
vaggan till graven fanns det, och finns 
väl egentligen fortfarande, givna kon-
takttillfällen mellan befolkningen och 
kyrkan, oftast representerad av prästen 
men ibland även av andra representan-
ter för kyrkans verksamhet (den ”sista” 
kontakten var väl möjligen kyrkogårds-
vaktmästaren!). 

Av olika skäl, som skulle behöva 
spaltkilometrar för att utreda, föränd-
rades fokus från kyrkan som trygghets-
faktor till vårdcentralen som fått ta över 
rollen. Frågan är vad vi tagit över och in-
te minst hur vi klarar av att hantera upp-
draget. Frågeställningar som aktualiseras 
inte minst genom den numera ständigt 

ökande psykiska ohälsan. Massmedia, 
understödd av mer eller mindre välgjor-
da undersökningar, framhåller allt ofta-
re att den psykiska ohälsan ökar. Från 
TV-sofforna i de olika TV-kanalernas 
morgonprogram har temat blivit myck-
et populärt. Kända, och även mindre 
kända, personligheter berättar om sin 
psykiska ohälsa och ibland även om hur 
man lyckats med att kurera sig (om man 
nu klarat av detta). Problemlösningar 
som att ”ta det lugnare” eller ”hitta sig 
själv” lyfts ofta fram. Andra, möjligen 
mer handfasta förslag är att samtala med 
kurator eller psykolog. 

En viktig fråga i sammanhanget är 
dock – vad menas med psykisk ohälsa? 
Är det tecken på psykisk ohälsa om man 
blir ledsen när nära anhörig avlider? Om 
man tycker att det är jobbigt att ständigt 
och jämt vara osams med sin partner? 
Om man blir orolig och sover dåligt när 

tonårsbarnen är ute sent på kvällarna? 
Är det sjukt att bli ledsen om katten 
rymmer eller rent av blir överkörd? Ja – 
i det stora hela vore det möjligen mer 
sjukt om man blev glad och upprymd 
av att drabbas av allsköns otrevligheter. 
Samtidigt är dock frågan – är det sjukt 
att reagera adekvat på motgångar? När 
kan livets normala motgångar betrak-
tas som psykisk ohälsa och kräva sjuk-
vårdsinsatser? Gränsdragningen är inte 
tydlig men viktig. Med nuvarande dif-
fusa avgränsning riskerar vi att utnyttja 
en ständigt växande andel av primärvår-
dens resurser för att hantera den psykis-
ka ohälsan. 

Hur ska vi då prioritera och avgränsa? 
En del av svaret ligger i vad vi faktiskt 
kan påverka och var våra insatser gör 
mest nytta. ”Vanlig” ohälsa som man 
drabbas av kan ofta diagnosticeras och i 
bästa fall även kureras. Betydligt svårare 
blir det att hantera sådant som inte di-
rekt drabbar oss som sjukdom utan som 
mer är att betrakta som utslag av livets 
normala variationer. Det är svårt att ku-
rera det faktum att man känner sig en-
sam, kränkt och utelämnad till sig själv. 
Det går heller inte att kurera det faktum 
att livet inte riktigt blev som man tänkte 
sig en gång. De som tidigare kunde för-
medla en viss känsla av trygghet – för-
äldrar, morföräldrar m.fl. – verkar idag 
vara lika otrygga som dagens generation. 
Till vem skall man då vända sig? Primär-
vården blir inte sällan ett av de lättast 
tillgängliga alternativen. Något som i sig 
kan ses som ett utslag av förtroende för 
oss. Tyvärr innebär det dock samtidigt 
att mycket av livets normalvariationer 
blir klassat som sjukdom. Måste vård-
centralen ”ligga mitt i byn” och ta hand 
om allt som känns besvärligt?

Christer Olofsson
Redaktör

Med vårdcentralen mitt i byn…
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