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Landstingen står i vägen för
svensk sjukvårdsutveckling

M

ed risk för att uppfattas som
tjatig så måste jag återigen skriva om detta faktum. Trots ett
entydigt och starkt forskningsstöd för att
primärvård och allmänmedicin är den bästa utvecklingen för Sveriges och alla andra
länders sjukvård så har det hittills inte hänt
någonting betydelsefullt på 30 år.
Nationellt så är bilden entydig. Att satsa på allmänmedicinen och primärvården
stöds på allt fler ställen. Jag kan konstatera att regeringens samordnare i äldrevårdsfrågor i en artikel i Dagens Medicin
häromveckan konstaterar att hon borde
satsat mer på primärvården i sitt uppdrag.
I regeringens Nationella strategi för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar
ligger tyngdpunkten på att utveckla och
stärka primärvården och allmänmedicinens roll i vården av dessa patienter. Regeringens nationella samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och
sjukvården har vid flertal tillfällen uttalat
att om vården ska bli effektivare och mera ändamålsenlig måste primärvården bli
starkare. Myndigheten för vårdanalys konstaterar också i sin rapport gällande vården
av personer med kronisk sjukdom att primärvården ”saknar de verktyg och mandat
som krävs för att axla rollen” som ansvarig
för vården av de mest sjuka.
Konkurrensverket har dessutom noterat
att väldigt många vårdvalsenheter går back
och fått i uppdrag att utreda varför. Är ersättningen för låg?
Denna nationella värdering är entydig.
Primärvården och allmänmedicinen måste
få ett tydligare mandat, få ett tydligare ansvar. Ersättningen måste öka. Vi måste bli
fler, var sjätte tjänst är vakant. Socialstyrelsens senaste prognos säger att vi riskerar
att bli 28% färre specialister i allmänmedicin/100.000 invånare fram till 2025 om
inget görs.
Sen när denna kunskap och analys gällande stärkandet av allmänmedicinen och
behovet av att bli fler specialister i allmänmedicin ska implementeras i län och regioner så går det som vanligt väldigt trögt.

Vårdval har skapt ett embryo till positiv
utveckling i tätbebyggda delar av vårt land.
I andra delar så går det baklänges. Jämtland, Västernorrland dräneras på läkare.
Primärvårdens andel av sjukvårdskostnader
i dessa län har minskat med mer än 10%.
ST-planeringen sker i väldigt hög grad
på den enskilda vårdcentralen efter enhetens aktuella personalbehov samt resurser
Nödvändiga sjukvårdsreformer kan inte
genomföras på grund av regionalpolitiska
behov och politiska strömningar. Län med
små och sviktande befolkningsunderlag på
cirka 100–200.000 har 3 sjukhus. Orter
med universitetssjukhus kräver speciella
hänsynstaganden av samma skäl.
Bilden känns igen historiskt allt sedan
minst 30 år tillbaka. Ur ett vetenskapligt
och nationellt behov är bilden klar och tydlig om vad som behöver göra. Mer fokus
och resurser, ekonomiskt och personellt,
till primärvårdsutveckling. Landstingen
förmår inte, på grund av ekonomiska politiska eller arbetsmarknadsmässiga och andra regionala skäl börja denna utveckling.
Vad säger det? Om vi ska utveckla primärvården så måste den nationella styrningen öka. Hänsyn måste börja tas till
de olika förutsättningarna i vårt land och
någon måste våga rikta resurserna rätt och
strukturera om slutenvården.

Ove Andersson
Ordförande
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Information från styrelsen

Nytt från styrelsen augusti 2014

S

å är semestrarna slut och en ny verksamhetsperiod tar
sin början. Vi hoppas att alla har kunnat njuta av den
härliga sommar som varit och är tillbaka med nya krafter. Sommaren brukar ju normalt vara ganska händelsefattig
fackligt sett, men ingen regel utan undantag. Distriktsläkarföreningen har bland annat publicerat ett förslag till vad som
bör ingå i en ny målbeskrivning för ST med anledning av en
översyn av specialitetsindelningarna. Vi vill väcka diskussion
om en så kallad common trunk (gemensam kunskapsbas).
Idag är det självklart att ST-läkare i allmänmedicin gör sidoutbildning på sjukhus. Vi anser att allmänmedicin även bör
vara en självklar sidoutbildning och ingå som en del av en
gemensam bas för ett ökat antal specialiteter. I förlängningen
ser vi en höjd medicinsk kvalitet, med bättre flöden och patientomhändertagande. Vi tror att vi gemensamt kan bygga
något mycket bra inom svensk medicinsk utbildning. Artikeln
finns att läsa i sin helhet i Läkartidningen nr 32–33.
Självklart arbetar vi även i alla instanser för att påverka utbildningen inom vår specialitet.
I somras väcktes också förslaget att ta bort att det måste
finnas specialister på vårdcentralerna för att få anställa utbildningsläkare. ST eller till och med olegitimerade läkare under
allmäntjänstgöring (AT-läkare) skulle då kunna användas för
att bemanna vårdcentraler som inte lyckats rekrytera specialister i allmänmedicin och det vänder sig DLF och SFAM tillsammans med SYLF kraftigt emot. Det är svårt att tänka sig
att en sådan ordning skulle locka till sig fler blivande allmänmedicinare för att inte tala om risken för patienterna. Är det
så politikerna vill behandla sina väljare i glesbygden? Med all
sannolikhet skulle det också bli betydligt dyrare primärvård, en
ovan doktor tar fler prover och ordinerar fler undersökningar.
Med risk för att bli tjatig upprepas frågan ”vad ska vi kalla
vår specialitet”? Det kan ses som en icke-fråga när vi går i vår
vardagslunk, men vi behöver putsa vårt varumärke som det
heter idag. Så kanske vi kan slippa att okunniga politiker försöker tafsa på utbildningen till allmänspecialist. Vi kan ju lite
mer än titta i halsen och säga att det är virus.
Även hyrläkare har åter varit på tapeten denna sommar.
Journalister och politiker ondgör sig över de höga kostnader-

na som det medför och
visst kunde de pengarna
användas bättre. Man
kan undra varför ingen journalist försöker
gräva lite djupare och
undersöka varför vården har blivit beroende
av den typen av arbetskraft. De skulle kanske upptäcka att det är
rimliga arbetsvillkor för
läkarna och att det är
en fungerande fortbildning som saknas. Insiktsfulla och förstående chefer ordnar väl det så på de ”gröna
öar” som trots allt finns. De kanske även skulle upptäcka att
det är politiska beslut som till del är skulden, att det inrättades för få ST-tjänster i allmänmedicin under åtskilliga år. Det
skrivs en del om att avskaffa landstingen för närvarande och
det är kanske för mycket begärt att landstingspolitiker eller på
många ställen verksamhetschefer ska kunna ta ansvar för rikets
behov av specialister. Det är nog svårt att ha överblick över
något mer än den egna verksamheten, men man skulle önska
att man åtminstone hade överblick de närmaste åren och inte
bara innevarande budget.
Arbetet fortsätter naturligtvis inom styrelsen med de arbetsuppgifter vi tidigare påbörjat, IT, äldrevårds- och kronikersatsningen. Styrelsemedlemmar arbetar även inom Läkarförbundets olika arbetsgrupper och delegationer, vi har
representanter i Centralstyrelsen, förhandlingsdelegationen,
utbildnings- och forskningsgruppen, arbetsmiljögruppen och
internationella gruppen. Så agendan är ganska full och utöver
detta träffar vi av och till politiker och andra makthavare för
att framföra budskapet att allmänmedicin behövs och att vi
är väl skickade att ta hand om befolkningens hälsoproblem.
Agneta Sikvall
Sekreterare
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Arbetsmiljöverkets rapport 2013

Arbetsmiljön i fokus
– Arbetsmiljöverkets rapport 2013

A

rbetsmiljöverket har publicerat sin årliga rapport om
miljön på den svenska arbetsmarknaden. Rapporten,
som sammanställs tillsammans med SCB; Statistiska
Centralbyrån, bygger på undersökningar rörande arbetsförhållanden för mellan 5.000–12.000 personer. Således en omfattande och ambitiös rapport. Sammanfattningsvis för hela
materialet konstateras att förändringarna är små mellan 2012
och 2013. Något som utmärker sig är dock att arbetsförhållanden för yngre män (16–29 år) förbättrats. Samtidig noteras
en försämrad arbetsmiljö för yngre kvinnor.

Av speciellt intresse är naturligtvis läkares arbetsmiljö vilken beskrivs i flera sammanhang, dock inte indelat i sjukhusrespektive allmänläkare. Trots detta finns en mängd viktig information som kan vara av intresse för oss i primärvården. En,
kanske inte helt oväntad uppgift är att 94% av läkarna arbetar
med persondator, varav 8% uppgivit att man arbetar framför
datorn nästen hela sin arbetstid. Den pågående diskussionen
om hur våra datoriserade journalsystem skall utformas verkar
således vara i hög grad relevant.
Läkares arbetsmiljö
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I övrigt återkommer många av de problem som ofta uppmärksammats rörande läkares arbetsmiljö. Drygt 40% uppger sig
vara uttröttade och håglösa minst en dag i veckan, närmare
2/3 har svårt att koppla av från jobbet och var 4:e anger problem med sömnen. Mer än var 4:e känner olust för att gå till
arbetet överhuvudtaget och 14% tycker att arbetet sliter så
hårt att det går ut över privatlivet. Drygt 3/4 menar sig ha
för mycket att göra – något markant skiljer läkarkåren från
flera andra yrkeskategorier. Det är egentligen bara lärare
som har en högre andel i detta sammanhang. Merparten
tar dessutom med sig arbete hem och sjuknärvaron (d.v.s.
man arbetar trots att man borde varit hemma och sjukskriven) är hög. Mer än var 3:e läkare har enligt egen
uppfattning för lite inflytande över sin arbetssituation.
Dyster bild

Således en till synes dyster bild av läkares arbetsmiljö,
men samtidigt egentligen inte så mycket nytt under
solen. Mer beklagligt är naturligtvis att förändringar i
positiv riktning verkar gå mycket långsamt eller inte
ske överhuvudtaget. Som en något märklig motvikt
mot upplevelse av en pressad arbetssituation noteras
i rapporten att 77% av läkarna upplever sitt arbete
som meningsfullt och lika stor andel är nöjda med
sitt arbete. Det finns uppenbart en positiv kärna i
vårt arbete medan förutsättningarna för att utföra arbetet i en bra miljö är sämre tillgodosett. Vi
behöver ett fortsatt aktivt arbete för att förbättra
arbetsmiljön.
Christer Olofsson
Redaktör
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Effektivitet i primärvården
– utopi eller möjlighet?

B

egreppet effektivitet har på senare tid blivit alltmer
uppmärksammat – både med positiva och negativa reaktioner som följd. Kanske för att effektivitet ibland
uppfattas som analogt med produktivitet. Med produktivitet
menas att göra så mycket som möjligt, medan effektivitet är
att göra så rätt som möjligt. I detta finns egentligen ingen
tidsfaktor utan det är att göra rätt saker på rätt sätt som är det
väsentliga. Att begreppen feltolkas kan möjligen härledas tillbaks till tidigt 1900-tal då bl.a. industrimagnater som Henri
Fayol och Winslow Taylor framhöll det i deras ögon självklara
att hög produktivitet även bidrar till effektivitet. Sambanden
sågs sannolikt som helt uppenbara när det gäller industriproduktion. Däremot är de direkta sambanden mera tveksamma
i vårdsammanhang. SKL gör i en skrift om effektivitet ett intressant försök att sammankoppla begreppen. Detta genom
att hävda att produktivitet – hur mycket vården presterar i
förhållande till insatta resurser – är en del av effektiviteten
[SKL 2006]. Trots SKL:s försök finns det uppenbart ett behov av att närmare klarlägga vad som menas med effektivitet
i primärvården.
Vad menas med effektivitet?

till verksamheten knutna medarbetarna arbetar effektivt som
enskilda individer.
Behöver primärvården vara effektiv?

Med tanke på alternativet är svaret egentligen givet – ingen
vill ha en ineffektiv primärvård. Frågan är snarast hur vi vill
definiera begreppet och vad som behöver göras för att få en
effektiv primärvård. Motsatsen till effektivitet måste inte alltid vara total ineffektivitet. Mer vanligt är att verksamheten
i sin helhet inte är genomtänkt och ibland innefattar onödiga ”flaskhalsar” och tidstjuvar. Var verksamheten bedrivs har
betydelse. I glesbygd är avstånden mellan olika aktörer oftast
korta och man samverkar över gränserna på ett annat sätt än
vad som sker i tätorter där olika vårdgivare konkurrerar med
varandra [Wakerman m.fl. 2009]. Häri ligger även en skillnad
i att satsa på effektivitet för att klara sig i konkurrensen med
andra vårdgivare respektive effektivisera för att verksamheten
skall fungera så bra som möjligt under rådande förutsättningar.
Varför behöver vi då en effektiv primärvård? Skälen är
många men de möjligen viktigaste kan sammanfattas under
samlingsrubrikerna;
• För våra patienter
• För arbetsmiljön
• För den enskilde medarbetaren
• För att få en fungerande vårdkedja

Definitionsproblemen uppstår främst när man försöker operationalisera begreppet. Förhållanden eller verksamheter är
inte effektiva i största allmänhet utan är det för någon eller
några. Någon måste vid ett givet tillfälle avgöra om något är effektivt eller inte. Vad som då
egentligen menas med effektivitet är inte helt lätt
att definiera och avgränsa. I vissa sammanhang
görs en uppdelning mellan inre effektivitet, som
då avser att göra saker på rätt sätt, och yttre effektivitet som mer handlar om att göra rätt saker.
En annan uppdelning är teknisk effektivitet som
avser relationen mellan in- och output (d.v.s.
närmare begreppet produktivitet) samt allokativ
effektivitet som handlar om att använda tillgängliga resurser på rätt sätt. Den sistnämnda definitionen är, tillsammans med både inre och yttre
effektivitet den som är mest intressanta ur ett primärvårdsperspektiv. Samtidigt finns naturligtvis
en annan intressant infallsvinkel som utgår från
effektivitet på individ- respektive verksamhetsplan. En grundläggande förutsättning för att en
se.freepik.com
verksamhet skall kunna fungera effektivt är att de
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Det är rimligtvis patienterna som bör ha störst nytta av en effektiv primärvård. Detta när omhändertagandet sker på ett effektivt och professionellt sätt och som även inger förtroende.
En ineffektiv verksamhet är stressande för alla medarbetare med en dålig arbetsmiljö och otydlighet kring vem som
har ansvar för vad osv. I en effektiv verksamhet är ansvarsfördelningen tydlig och alla medarbetare vet sin plats och roll i
verksamheten.
Något som ytterligare understryker behovet av effektivitet i
primärvården är dess centrala del i en sammanhängande vård.
Ett faktum som uppmärksammades av Socialstyrelsen redan i
slutet på 1990-talet [Socialstyrelsen 1999]. Vården som helhet
har inga förutsättningar att bli bättre och effektivare än dess
svagaste länk. Eller med andra ord – en ineffektiv primärvård
försämrar förutsättningarna för att patienterna skall omhändertas på bästa sätt inom vården som helhet. Ytterst är detta
även en patientsäkerhetsfråga då patienterna riskerar att få en
bristfällig vård. Helt i analogi med detta ger naturligtvis en
ineffektiv slutenvård motsvarande negativa återverkningar i
primärvården.

Sammantaget råder egentligen inget tvivel om att primärvården måste vara effektiv. Både för sin egen men inte minst
för patienternas skull. Bristande effektivitet ger konsekvenser
både inom och utanför primärvården. En effektiv primärvård
gör rätt saker vilket även går att mäta och värdera. Något som
visat sig vara viktigt för att värdera om primärvården når bästa
möjliga resultat utifrån gällande förutsättningar [Stein, Harz
heim 2006].
Hinder på vägen

I diskussioner om effektivitet, eller kanske i första hand brist
på sådan, hamnar fokus gärna på det faktum att primärvården
är underbemannad. Att så är fallet är knappast någon sensationell nyhet men det viktiga i sammanhanget är att skilja
konsekvenserna av underbemanning från de som egentligen
bör tillskrivas ineffektivitet. Primärvården har alltid varit underbemannad men det har visat sig att trots detta har det på
sina håll bedrivits, och bedrivs fortfarande, en mycket effektiv
primärvård. En effektivitet som inte uppnås med att man arbetar fortare och tar fler patienter utan snarare genom att man

Annons
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tar rätt patienter och prioriterar i verksamheten. Brister i organisation och prioritering är således minst lika stora problem
som underbemanning. Eller med andra ord – det är inte givet
att primärvården blir mer effektiv om antalet allmänläkare blir
fler. En bristande effektivitet kan även orsakas av;
• Onödig byråkrati och administration
• Felaktigt resursutnyttjande
• Felaktigt förhållande mellan åtagande och tillgängliga resurser
• Enskilda medarbetare
• Brister i vårdprocessen
• Brister i ledarskap
Primärvården har, likt vården i övrigt, en tung belastning avseende dokumentation, intygsskrivande och övrig administration. Behovet av tid för administration har ökat samtidigt med
krav på bättre tillgänglighet. Det finns uppenbara problem
med att tillmötesgå båda kraven. En viktig fråga är hur den
administrativa belastningen kan begränsas. Något som i stor
utsträckning är en ledningsfråga. Befintliga resurser måste fördelas och användas på rätt sätt. Samtidigt är det givet att det
uppstår problem när tillgängliga resurser inte räcker till för att
klara åtagandet. En diskrepans som inte kan organiseras bort.
Det som sker från det att patienten kontaktar primärvårds
mottagningen till dess att patienten är färdigbehandlad (eller
remitterad till annan vårdgivare) kan beskrivas som en process
med flera olika delmoment. Dessa kan vara till exempel hur
patienten slussas till rätt vårdnivå? Kan ett eventuellt besök på
vårdcentralen förberedas genom provtagning innan besöket.
etc? Kan besök och vårdinsatser samordnas? Kan patientens
problem lösas genom telefonkontakt eller genom mail-kontakt? Får patienten tillräckligt med information under vårdprocessens gång? Att förändra och öka effektiviteten på kliniknivå kan ibland göras med förvånansvärt små insatser.
Det går knappast att diskutera effektivitet på kliniknivå utan att komma ner på enskilda individers effektivitet. Att en
läkare arbetar effektivt är inte i första hand en utbildnings- eller kompetensfråga utan snarare relaterat till personliga egenskaper. Vissa har förmåga att arbeta strukturerat och effektivt
medan andra har uppenbara problem med att få flyt i sitt sätt
att arbeta. Allt för stora diskrepanser mellan effektiva och
mindre effektiva medför tidvis samarbetsproblem som kan
vara svåra att hantera. Det är i viss mån även en fråga om hur
mycket av bristande effektivitet som accepteras, både av kollegor och verksamheten i stort. Det väcker även den mycket
viktiga frågan om vilka läkare som lämpar sig för att bli allmänmedicinska specialister. En specialistinriktning som helt
klart inte passar alla läkare.
En effektiv primärvård

Kan hindren övervinnas? Hur gör vi för att få en effektiv primärvård? Eller en minst lika viktig fråga – vad händer på sikt
om vi inte arbetar effektivt?

Några grundläggande förutsättningar för att kunna effektivisera är att alla medarbetare är intresserade och deltar i
förändringsarbetet samt har samma uppfattning om vad man
strävar efter. Ett välfungerande samarbete och bra arbetsgemenskap har i tidigare undersökningar framhållits som mycket viktigt [Olofsson, Nilsson 2011].
Ibland kan det behövas flera byggstenar i en förändringsprocess fram till en effektivare mottagning. Bland de mest betydelsefulla brukar dock återfinnas att;
• Använda tillgängliga resurser till rätt saker och på rätt sätt
• Arbeta professionellt
• Ha en genomtänkt process och klinisk verksamhet
• Ha en god arbetsplats med bra arbetsmiljö
• Ha att tydligt ledarskap
• Åtagandet harmoniserar med tillgängliga resurser
Vårdvalsreformen har kritiserats för att vara alltför läkarcentrerad. Samtidigt är det viktigt att framhålla att läkare med
allmänmedicinsk specialisering är något av nyckelkompetenserna i en effektiv primärvård. Det väsentliga i sammanhanget
är dock att läkarkompetensen, tillsammans med övriga kompetenser i primärvården, används på rätt sätt och till adekvata arbetsuppgifter. Något som uppmärksammats i en nyligen
publicerad programskrift från Distriktsläkarföreningen [DLF
2014]. Det måste även finnas förutsättningar för att arbeta
läkareffektivt i primärvården, annars kommer inte verksamheten att som helhet fungera tillfredsställande. Förutsättningarna för att en verksamhet skall fungera effektivt är även att
det finns klara mål för vad man vill uppnå, resurser som gör
det möjligt att uppnå målet och ett tydligt ledarskap som leder
och fördelar resurserna på ett bra sätt. För att en arbetsplats
skall kunna arbeta effektivt krävs även en god arbetsmiljö. Ur
effektivitetsperspektiv krävs då även att alla medarbetare har
samma uppfattning om vad som menas med effektivitet och
att man ser sin egen roll i sammanhanget. Har alla medarbetare egna förutsättningar för att kunna arbeta effektivt? Om inte
kan det finnas skäl till att omorganisera verksamheten.
En effektiv primärvård arbetar professionellt. Med detta
menas i princip att man arbetar med det som tillhör den allmänmedicinska specialistinriktningen. Ett område som behöver avgränsas tydligt – allmänmedicin har ett specifikt kunskapsområde som inte utgörs av det som blir över när övriga
specialistinriktningar bestämt sina gränser.
Avslutningsvis kan det vara av intresse att diskutera effektivitet ur en helt annan men lika viktig synvinkel. Vanligtvis
brukar fokus läggas på nyttan med de insatser som görs, inte
om dessa är rättvist fördelade. Något som framgår när man
diskuterar s.k. paretoeffektivitet (efter nationalekonomen Vilfredo Pareto). Tillgängliga resurser kan inte omfördelas utan
att det ger både positiva och negativa konsekvenser för enskilda individer eller olika patientgrupper. Det kan till exempel ur
hälsoekonomisk synvinkel vara effektivt att satsa resurser på
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Effektivitet
vissa patientgrupper även om det sker på bekostnad av andra
gruppers, lägre prioriterade, resursbehov. För organisationer
(ex.vis landsting eller enskilda vårdcentraler) som i vårdvalstider måste se till sig själva och sin ekonomi råder egentligen
inte något direkt motsatsförhållande mellan effektivitet och
produktivitet. Verksamheten måste vara produktiv för att hålla sig inom de ekonomiska ramarna. Det är bl.a. detta som
tidvis gör effektivitetsdiskussionerna något förvirrande. Det
som är upplevs som effektivt från ett patientperspektiv behöver inte vara det ur ett övergripande verksamhets- eller landstingsperspektiv. Det gäller att utgå från rätt perspektiv!
REFERENSER
• DLF (2013) Allmänläkarens uppdrag – och andras.., DLF; Svenska Distriktsläkarföreningen, Stockholm
• Olofsson C, Nilsson A (2011) Den goda arbetsplatsen i primärvården, Läkartidningen vol 108; 128-129
• SKL (2006) Produktivitet och effektivitet i hälso- och sjukvården, SKL; Sveriges kommuner och landsting, Stockholm
• Socialstyrelsen (1999) Primärvårdens bidrag till en effektiv resursanvändning, Socialstyrelsen, Stockholm, rapport 1999:19
• Stein AT, Harzheim E (2006) Effectiveness of primary health care evaluated by longitudinal ecological approach, J Epidem Community Health vol.
60;3-4
• Wakerman J, Humphreys JS, Wells R, Kuipers P. Jones JA, Entwistle P,
Kinsman L (2009) Features of effective primary health care models in rual
and remote Australia: a case-study analysis, MJA vol.191;88-91
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Hjärtinfarkter

Kan du bidra till att minska
nya hjärtinfarkter?

E

nligt Socialstyrelsens statistik har man under de senaste
tjugo åren sett en dramatisk minskning av såväl förekomst som dödlighet i kardiovaskulär sjukdom, inte
minst akut hjärtinfarkt. Trots den positiva utvecklingen är
kardiovaskulär sjukdom fortsatt den vanligaste dödsorsaken
i Sverige och ligger bakom 4 av 10 dödsfall1,2. Förutom den
enskildes lidande uppgår de samhällsekonomiska kostnader
till drygt 60 miljarder kronor varje år enligt beräkningar från
Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi (IHE)3.
Livet efter hjärtinfarkt – rehabilitering och uppföljning

Att insjukna i kranskärlssjukdom är ofta en omskakande upplevelse för såväl patienten som anhöriga. En del patienter kan
till och med drabbas av en psykisk kris, speciellt vid oväntat
insjuknande och dramatiskt förlopp. Sjukdomen kan markant
försämra personens livskvalitet genom exempelvis rädsla för
en mer allvarlig hjärtinfarkt, minskad kontakt med arbetslivet
och kollegorna, en allmän sjukdomskänsla och även depression. En patient kan komma in utan några läkemedel och gå
hem med fem olika preparat där en del av dessa kan kräva
medicinering resten av livet. Hjärtinfarkt innebär med andra
ord en omställning såväl fysiskt som psykiskt.
Utskrivningen från sjukhuset betyder inte att man lämnas
åt sitt öde. För att hjälpa patienter i rehabiliteringen efter en
hjärtinfarkt är sjukhusens multidisciplinära team involverade
avseende fysiska, psykologiska och sociala åtgärder. Samtidigt
är det viktigt att ha i åtanke att efter det akuta behandlingsskedet, återbesök på kranskärlsmottagningen och eventuellt
deltagande i en hjärtrehabiliteringsgrupp (hjärtgymnastik/
hjärtskola) remitteras patienterna till primärvården för fortsatt handläggning.
Sekundärprevention är A och O

Den akuta delen av hjärtinfarktsvården har under senare år
kraftigt förbättrats och håller numera en hög och jämn nivå på de allra flesta sjukhus. Dock visar den färska årsstati
stiken från kvalitetsregistret SWEDEHEART att man inte
lyckas i samma utsträckning med de sekundärpreventiva
åtgärderna4.
Sekundärprevention efter akut kranskärlssjukdom (AKS)
är essentiell och innefattar åtgärder som på både kort och lång
sikt ska bidra till minskat återinsjuknande och död. Ett stort
antal sekundärpreventiva åtgärder har visat sig effektiva, det
gäller såväl livsstilsfaktorer som farmakologisk behandling av
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riskfaktorer. I första hand handlar det om rökstopp, deltagande i fysiskt träningsprogram samt att nå specifika målvärden
avseende blodtryck och blodfetter.
SWEDEHEART brukar kombinera ihop de fyra viktigaste sekundärpreventiva målvärdena i ett gemensamt mått
som kallas Q4. Dessa är rökfrihet, blodtryck (systoliskt
blodtryck < 140 mmHg), blodfetter (LDL < 2,5 mmol/l alternativt Apo B/Apo A-1 kvot < 0,60 för kvinnor respektive
< 0,70 för män) samt deltagande i fysiskt träningsprogram.
Målvärdena gäller med andra ord fyra av de mest betydelsefulla riskfaktorerna för hjärtinfarkt. Senaste årsrapporten
från SWEDEHEART visar än en gång alarmerande resultat.
Ett år efter hjärtinfarkten är det endast två av tio drabbade,
20%, som når samtliga av dessa fyra mål. Sämst ligger kvinnorna mellan 65–75 år. Hur väl patienterna når målvärdena
varierar också stort mellan sjukhusen, från enstaka procent
upp till cirka 35% för de sjukhus som uppvisade högst resultat.

Primärvårdens roll

Den farmakologiska delen av sekundärprevention innebär för
de flesta patienter efter en hjärtinfarkt kombinationen ASA
och en trombocythämmare, beta-blockerare, ACE-hämmare
samt lipidsänkande behandling (statiner). Vid AKS är effektiv
trombocythämmande behandling av stor vikt för att undvika
nya tromboser och bör enligt de nationella riktlinjerna ges i
12 månader. Sedan 2009 har två nya trombocythämmare, ticagrelor och prasugrel, introducerats som alternativ till den
traditionellt använda klopidogrel. Det var den omfattande
studien PLATO som påvisade nytta av behandling i ett år och
låg till grund för de nuvarande behandlingsriktlinjerna från
Socialstyrelsen5. Ticagrelor, har i PLATO-studien signifikant
visats minska risken för kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller
stroke jämfört med den traditionellt använda klopidogrel.
Dessvärre är följsamheten till den ordinerade farmakologiska behandlingen inte optimal bland patienterna precis som
de livsstilsrelaterade åtgärderna. Med andra ord är det angeläget att förbättra kunskapen om vikten av sekundärprevention
samt viljan att efterleva åtgärderna. Här kan primärvården
spela en betydelsefull roll. De bakomliggande orsakerna till
bristande följsamhet kan vara medvetna och omedvetna. Den
senare kategorin beror oftast på glömska medan medveten
oföljsamhet innebär att man väljer att inte ta sin medicin eller
att inte delta i ett rehabiliteringsprogram. Det finns patienter
som tror att medicinen eller livsstilsförändringarna inte behövs, de kanske känner sig friska eller inte vill erkänna sin
sjukdom. Sedan kan det finnas rädsla för att bli beroende eller
drabbas av biverkningar. Självklart finns det även dem som
slutar ta sina mediciner efter upplevda biverkningar. Det ställer krav på att sjukvården, och inte minst primärvården, kan
och är villiga att möta upp patienterna i diskussion.

bör de överenskomna livsstilsförändringar som genomförts
eller planeras följas upp regelmässigt.
I syfte att bidra till fortsatt minskning av kardiovaskulära
sjukdomar är det grundläggande att både patienter, hälso- och
sjukvårdspersonal samt beslutsfattare tar sitt ansvar och fortsätter satsa på sekundärprevention.
REFERENSER:
1. Hjärt-Lungfonden. Hjärtrapporten 2013.
2. Socialstyrelsen: Dödsorsaker 2012.
3. Institutet för Hälso- och Sjukvårdsekonomi. Rapporten: Kostnader för
hjärt-kärlsjukdom, 2010.
4. Swedeheart. Årsrapport 2012.
5. Socialstyrelsen: Nationella riktlinjer för hjärtsjukvården.

Christina Christersson,
Med dr, överläkare, kardiologkliniken,
Akademiska sjukhuset, Uppsala
Nina Johnston,
Med dr, överläkare, kardiologkliniken,
Akademiska Sjukhuset, Uppsala
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Patientens kunskap och förståelse är förutsättningar för att
han eller hon ska kunna vara delaktig och vilja ha inflytande
över den egna hälsan, vården och behandlingen. För att kunna
bemöta patienten i en dialog samt kunna ge patienten korrekt
vård är det viktigt att primärvårdsläkaren har kunskap om hur
de aktuella medicinerna verkar i kroppen samt den bakomliggande orsaken till ordinerade patientens behandling. Likaså
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Diabetikers höga värden

Diabetiker med höga HbA(1c)-värden

– vad gör man?

A

lla kliniskt verksamma läkare och diabetessköterskor
i primärvården stöter förr eller senare på diabetespatienter (med få undantag typ 2 diabetes) som ligger
högt i sina HbA1C-värden. Orsakerna kan naturligtvis variera
men ofta finns ett problem med följsamheten gällande exempelvis medicinering och kostråd. I enstaka fall har patienten
förhöjda värden under något eller några tillfällen. För andra
verkar problemet vara av mer permanent karaktär och oberoende av vilka åtgärder som vidtas för att förbättra följsamheten. Problemet är inte ovanligt men den viktiga frågan är
– vad skall vi göra med denna patientgrupp?
Det finns många och utförliga läroböcker och vårdprogram
som avhandlar hur vi skall behandla våra diabetespatienter. En
patientgrupp som ökar i primärvården och som även tenderar
till att föryngras. Det känns inte längre adekvat att tala om
”åldersdiabetes” då andelen yngre som insjuknar ökar. Med
ett ökat antal patienter följer även ökad empirisk kunskap om
hur man bäst tar hand om denna patientgrupp. Det skrivs
dock förhållandevis lite om hur man skall hantera patienterna
som aldrig tycks nå sina målvärden.
För att effektivisera handläggningen av våra diabetespatienter har vi Kallinge, Bräkne-Hoby och Ronneby primärvårdsmottagningar bildat en liten arbetsgrupp med läkare
och diabetessköterskor. Vårt arbete har hittills resulterat i ett
genomarbetat koncept som fungerar mycket bra. För att om
möjligt förbättra verksamheten ytterligare har vi genomfört
en närmare granskning av de fall som inte riktigt lyckats med
– d.v.s. de som har förhöjda HbA(1c) värden trots till synes
adekvat behandling. Vilka patienter rör det sig om? Skulle man kunna göra på ett annat sätt för att lösa problemen?
Dessa och flera andra frågor har vi haft förhoppning om att
kunna besvara med vår lilla studie som inte gör anspråk på att
vara strikt vetenskaplig ur alla synvinklar.
Från NDR-registret hämtade vi data rörande de diabetespatienter vid våra vårdcentraler som någon gång under 2013
haft ett HbA(1c) värde över 80. Vi hittade 56 patienter som
uppfyllde vårt ingångskriterium (varav en avled under året
och därför uteslutits) vilket motsvarar ca. 4 procent av alla
våra diabetespatienter. Information rörande patienterna har
sedan inhämtats från våra patientjournaler. Detta retrospektiv tillbaks till 2010 (4 års uppföljningstid). Vi har även gjort
en uppföljning gällande vad som hänt under första halvåret
2014. De patientfall som identifierats vid vår sökning var jämt
fördelade på samtliga ordinarie läkare och diabetessköterskor.
Ett resultat som i sig var viktigt och vi kan därmed konstatera
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att det inte är enskilda medarbetare som brister i sitt arbetssätt. Resultaten har sammanställts i en speciell rapport.
En sammanfattande beskrivning av patienterna visar att
dessa överlag var äldre (medelålder 68 år) varav 60 procent
var män. Inte helt oväntat var BMI högt, 33 i medelvärde och
drygt var 10:e hade ett BMI över 40 d.v.s. patienter med svår
fetma. Drygt 2/3 hade haft sin diabetessjukdom i mer än 10
år och får därmed betraktas som ”rutinerade” beträffande sin
sjukdom och dess behandling. Merparten var även hypertonipatienter och med utgångspunkt från vårdkonsumtionen har
de flesta även andra kroniska sjukdomstillstånd.
Vårdkonsumtionen var hög med i genomsnitt 8 besök per
år hos läkare eller mottagningssköterska. Enbart läkarbesök
var mellan 2–3 besök per år varav andelen som berodde på
diabetessjukdomen minskade med ökat antal besök (vilket ytterligare styrker bilden av att det rör sig om multisjuka patienter som även är diabetiker). Även läkemedelskonsumtionen
var hög med i genomsnitt 9 regelbundet förskrivna läkemedel
per patient. Av dessa var det omkring en fjärdedel som förskrivits för behandling av diabetessjukdomen.
En viktig målsättning för vår undersökning var att få en
mer heltäckande bild av de patienter vi hittade med förhöjt
HbA(1c)-värde. Brukar patienterna ha förhöjda värden? Är
behandlingen tillräcklig och får patienterna regelbundet träffa
diabetessköterska och/eller läkare? Om man följer patienternas HbA(1c)-värden retrospektivt, 4 år tillbaka i tiden, noteras att ytterst få av patienterna har kommit ner till acceptabla
värden. Knappt var 10:e patient har under den undersökta

se.freepik.com

perioden haft ett värde under 52 (som brukar anges som riktvärde för välreglerad diabetes). Den vanligaste behandlingen
var Metformin i kombination med insulin vars doser justerats
regelbundet utan att man för den skull lyckats nå acceptabla
nivåer. Vid en närmare granskning av läkarbesöket 2013 inför
vilket ett HbA(1c)-värde på över 80 noterats, anas en lätt uppgivenhet inför vad som kan göras. De vanligaste åtgärderna
var att justera läkemedelsdosen för befintliga diabetesläkemedel samt att hänvisa till diabetessköterskan. Tillägg av ytterligare läkemedel var en mer ovanlig åtgärd vilket talar för att de
mesta i behandlingsväg redan har uttömts.
Den intressanta, men svåra frågan, återstår – vad gör
man? Vi har i vår arbetsgrupp granskat vår hantering och arbetat fram fungerande rutiner. Till detta hör bl.a. individuella riktvärden och att patienterna uppmärksammas på sitt eget
ansvar. Vi har även diskuterat vilken strategi vi skall ha inför
fortsatta kontakter.. Ett ”problem” i sammanhanget är att även
dessa patienter med dåligt reglerad diabetes förefaller må relativt
bra. Något som medför att man kanske skall fokusera på andra
positiva värden för patienten än just att nå bra HbA(1c)-värden. Kostomläggning och motion med målsättning att minska

vikten med för dessa patienter så modesta nivåer som 5–10 kg.
skulle kunna medföra en bättre rörlighet, bättre sömn och förhoppningsvis ännu bättre välbefinnande. Även patientgrupper
med information om diabetessjukdomen, tips om bra kost och
matlagning för diabetiker är vägar vi planerar.
Våra resultat, eller vår andel av diabetespatienter som ligger dåligt i sina värden, är sannolikt inte unika. Dessa patienter finns med all säkerhet på alla vårdcentraler. Ytterst handlar
det till stor del om huruvida vi sköter vår del som vårdgivare
och vilket ansvar patienterna har för behandlingen och omhändertagandet i stort. Trots att vi inte når fram till acceptabla
nivåer förbrukar dessa patienter mycket vårdresurser och läkemedel. Det behövs en noggrant genomtänkt strategi för att
avväga insatserna på ett rimligt och effektivt sätt.
Christer Olofsson
REFERENSER;
• Olofsson C (2014) Patienter med höga HbA(1c)-värden, Kallinge, Bräkne-Hoby & Ronneby vårdcentral, Primärvården Blekinge
• www.Diabeteshandboken.se
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Videotek med fortbildningsmaterial

Inspelning av filmen
om kronisk njursjukdom
I februari 2013 publicerades den första fortbildningsfilmen i vårt Videotek. Det var början till en utveckling av
ett lättillgängligt komplement till fortbildning för i första
hand allmänläkare. På vårdcentralen, i grupp och/eller
enskilt, kan du via en extern webbsida nå korta filmer att
uppdatera dig kring eller att använda i handledningssituationer.

V

isst är det bra om du via din dator på arbetet, tillsammans med dina kollegor, kan förkovra dig, eller
varför inte uppdatera dina kunskaper, inom ett specifikt ämne? Det kanske till och med kan vara så att det kan
komplettera ett vårdprogram? Eller hur är det nu man gör på
bästa sätt vid ateromexstirpation?
Traditionell fortbildning kräver lite mer tid och pengar,
varför idén med att publicera korta fortbildningsfilmer på
nätet som komplement till den katedrala fortbildningen tog
form. Initiativtagare var enhetschefen för Kompetenscentrum
för primärvård i Skåne (KCP), Eva Pulverer-Marat. Allmänläkarkonsulterna i Skåne,(AKO), nappade snabbt på idén och
en redaktionsgrupp i form av Eva Pulverer-Marat, AKO-koordinator Cecilia Ervander samt webbredaktör Ann Frödeberg
Johansson bildades. Övriga koordinatorer inom AKO Skåne, såsom teamledaren Sten Tyrberg, AKO-koordinatorerna

AKO-koordinatorer i Skåne och Videoteksgruppen. Från vänster Sten Tyrberg, Cecilia Ervander, Annika Åkerberg, Göran Ilestam, Eva Pulverer-Marat,
Ann Frödeberg Johansson och Tina Runeke.

 öran Ilestam, Tina Runeke samt Annika Åkerberg hjälper
G
till med tips på filmer, är bollplank för idéer samt medverkar
i filmerna!
Redaktionsgruppen började leta efter användbara, kvalitetssäkrade filmer på nätet, men började också tänka på att
producera egna filmer. Det fanns flera ämnesområden som
kändes aktuella, bland annat fanns ett nyligen publicerat vårdprogram för kronisk njursjukdom, framtaget i samverkan av
Södra sjukvårdsregionen. Varför inte marknadsföra detta inom primärvården med en film?
Kontakt togs med Enheten för kunskapsstyrning inom Region Skåne. Projektidén togs emot positivt, vilket innebar att
vi fick finansiering för filmproduktion och marknadsföring
med en ambition att publicera 10 filmer årligen, såväl egen
produktion som filmer från andra källor.
Doktorn frågar doktorn

Från vänster Cecilia Ervander, Naomi Clyne specialist i njurmedicin, Camilla Borrebaeck, projektledare för filmproduktion Kommunikationsenheten
SUS. Mannen i bakgrunden är en tillfälligt inhyrd filmare.

Där och då föddes idén om konceptet ”Doktorn frågar doktorn” som går ut på att en specialist i allmänmedicin samt en
organspecialist samtalar kring ett specifikt ämne. Hittills har
våra egenproducerade filmer handlat om kronisk njursvikt,
spirometritolkning, basal läkemedelsgenomgång, ländryggsbesvär, förmaksflimmer samt osteoporos.
Redaktionsgruppen träffas 4 ggr/år. Ämnen och filmer
planeras, olika kontakter tas där emellan med tänkta med-
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verkande inom Region Skåne men också med Område Kommunikation på SUS, Skånes Universitetssjukvård. Förutom
att vara lyhörda för våra idéer tillhandahåller de kompetens,
studiomiljö, teknik och hela produktionen. Vi har ett mycket
gott samarbete.
– Vi skriver manuset själv, vilket kan ta lite tid att få ett bra
flyt i. Ett väl genomarbetat manus ger bättre slutresultat,
varför det får ta de timmar det tar innan vi är nöjda. Men
det är oerhört stimulerande och jag tror att samtliga medverkande tycker att det är ett roligt och inspirerande arbete,
säger Eva Pulverer-Marat, som själv medverkar i filmerna
som speaker i början och i slutet av filmerna.
– Vi försöker att inte göra filmerna längre än 15 min. Visas
de på vårdcentralens läkarmöte finns oftast inte mer än 1
timme avsatt för detta, och det finns annat som ska avhandlas på denna tid, fortsätter Eva.
Filmerna avslutas med tre frågor runt vilka läkargruppen kan
diskutera filmens tema.
Eftersom proceduren med egenproduktionen är tidskrävande har vi hittills klarat av 3 filmer år 2013. Under 2014 är
målet dock att göra 5 egna filmer. Övriga filmer som publiceras i Videoteket kommer från andra källor inom det egna eller
andra landsting, ibland via Youtube Filmerna kvalitétssäkras av
AKO-koordinatorerna tillsammans med enhetschefen för KCP.

Publicering på hemsidan

Vid redaktionsmöten planeras vilka filmer som publiceras som
”Månadens tips” under några månader framöver. Eva eller
Cecilia skriver en liten bakgrundstext till filmen, ibland behöver vi även text till de filmer vi hämtar någon annanstans ifrån.
Ann publicerar i början av varje månad på hemsidan www.
skane.se/akovideotek. Filmerna sorteras i ett A-Ö-register.
För att ingen ska missa publiceringen finns möjlighet till
prenumeration. Ett mejl kommer då till prenumeranten varje
gång en film eller annat på hemsidan publicerats eller uppdaterats.
Marknadsföring av filmerna

Under 2013 gjordes ett 20-tal besök på vårdcentraler av
webbredaktören där månadens film visades. Vårdcentralerna
fick information om var filmerna finns publicerade, hur de
kan användas och hur prenumerationen fungerar.
– Jag tyckte att besöken gav väldigt mycket, säger webbredaktör Ann Frödeberg Johansson. Förutom att visa själva
filmen, fick jag på ort och ställe respons på såväl kvalité,
innehåll och längd. Och överallt har jag mött positiva reaktioner på vår idé. Vid ett tillfälle blev det en väldig diskussion i personalrummet efter visning av filmen om förmaksflimmer. Precis en sådan reaktion som vi vill ha!, säger Ann.

Videoteksgruppen i möte. Från vänster Ann Frödeberg Johansson, Eva Pulverer-Marat och Cecilia Ervander
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Ann har även visat filmerna på verksamhetschefmöten samt
ett möte för ST-läkare.
– Dessutom har vi medverkat vid nationella primärvårdskonferensen hösten 2013 där vi också visade filmerna, samtidigt som vi fick tillfälle att samtala med konferensdeltagare
även utanför Region Skåne. Många fick idéer att ta med sig
hem till sina respektive landsting, berättar AKO-koordinator Cecilia Ervander.
– Vi får inte heller glömma att vi medverkat på REK-mässan
i våras, fyller Ann i. Vi var där samtidigt som vi publicerade
vår film om basal läkemedelskännedom, jag satt faktiskt på
mässan innan den öppnade för att lägga ut den slutgiltiga
versionen!
Utvärdering av Videoteket

Från starten och fram till sommaren 2014 har det publicerats
16 fortbildningsfilmer. En liten utvärdering gjordes via webben hösten 2013 där de flesta respondenterna uppfattade filmerna som mycket användbara i det kliniska arbetet.
Statistiken kan också visa att vi har en hel del besök på Video
tekssidorna, framförallt när vi publicerar en ny Månadens tips.

En ny utvärdering ska göras till hösten. Under hösten kommer också webbplatsen att förändras vilket förhoppningsvis
gör att Videoteket får en mer framträdande plats.
Framtiden

I höst publicerar vi vår senaste film om osteoporos. Vi kommer även att lägga ut sjukskrivningsfilm som producerats i
Region Skåne.
Vi förstår att filmerna ännu inte används överallt, men har
full respekt och förståelse för att det tar tid att etablera ett nytt
sätt att arbeta på och nya möjligheter för fortbildning. Men
det känns ändå som om Videoteket börjar bli en välbekant
företeelse inom primärvården och vi tror och arbetar för att
Videoteket ska bli en naturlig plats att vända sig till för alla
vårdcentraler inom primärvården i Region Skåne.
Vår tanke är att fortbildning skall finnas i många olika former mer eller mindre lätt tillgängliga; Videoteket hör till de
lätt tillgängliga formerna med inslag av interaktiv medverkan
från läkarna – och är dessutom tillgänglig för alla oavsett vilken driftsform man arbetar i.
Ann Frödeberg Johansson

Annons
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Kronikersatsning

Kronikersatsning med nationella
vårdprogram ska stärka primärvården
Det råder stor ojämlikhet i landet när det gäller behandling av personer med kroniska sjukdomar. Många patienter får inte ta del av den senaste kunskapen och de
medicinska framsteg som görs. Kommer regeringens kronikersatsning och nya nationella vårdprogram att ändra
på det?

R

oger Molin är hoppfull. Han är regeringens samordnare för den nationella strategin som antogs i februari
i år och som handlar om riktade insatser för att förebygga och behandla kroniska sjukdomar.
Under fyra år satsar regeringen 450 miljoner kronor för
implementering av strategin. Strategin är en av flera som regeringen har initierat. Andra exempel är den utbyggda vårdgarantin, den nationella cancerstrategin, strategin för en god
och mer jämlik vård, den nationella strategin för e-hälsa samt
satsningen på de mest sjuka äldre.
Vi träffas på Socialdepartementet där Roger Molin som
bäst arbetar med att samordna det arbete som krävs för att
utveckla vården för personer med kroniska sjukdomar. Satsningens vision är ”bästa möjliga hälsa och en långsiktig hållbar
hälso- och sjukvård”.
– För att visionen ska kunna infrias krävs satsningar på
framförallt tre förbättringsområden, kunskapsbaserad vård,
personcentrerad vård samt prevention och tidig upptäckt, säger Roger Molin.

det vill säga att kvalitetssäkrad kunskap sprids och används
och att de beslut som tas vad gäller vård och behandling bygger på bästa tillgängliga kunskap. Dessvärre är aktuell kunskap
inte särskilt lättillgänglig och det kräver i regel ett omständligt
letande och merarbete för att hitta den.
– Vi har ett hundratal kroniska sjukdomar, men dessvärre
saknas nationella behandlingsrekommendationer som är riktade och anpassade till primärvården. Inte förrän vi har aktuell
och evidensbaserad kunskap lättillgänglig för vårdens personal, kan vi prata om en kunskapsbaserad vård, säger Roger
Molin.
Nationella riktlinjer har varit och är betydelsefulla för kvalitetsutvecklingen i svensk hälso- och sjukvård, menar han.
Problemet är dock att det endast finns tolv nationella riktlin-

Hot mot en hållbar vård

Kroniska sjukdomar utgör den tyngsta sjukdomsbördan i
många länder i världen. Världshälsoorganisationen förutspår
dessutom att antalet personer med kroniska sjukdomar kommer att öka markant i framtiden. Omkring 40 procent av den
vuxna befolkningen i Europa har minst en kronisk sjukdom.
Vid 65 års ålder har två av tre personer minst två kroniska
sjukdomar.
– Kroniska sjukdomar utgör ett allvarligt hot mot en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård. Cirka 80 procent av vårdkostnaderna i Sverige är relaterade till kroniska sjukdomar.
Det krävs radikala grepp för att bryta utvecklingen, säger Roger Molin.
Vad är det då som krävs för att utveckla vården så att den
blir effektivare, får högre kvalitet och i högre grad involverar patienterna?
Roger Molin resonerar kring begreppet kunskapsbaserad vård,

Roger Molin

Foto: Eva Nordin
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jer, men hundratals kroniska sjukdomar (inom två år kommer
sannolikt Socialstyrelsen att vara klar med ytterligare två riktlinjer för MS och Parkinsons sjukdom).
Ett annat problem är att de riktlinjer som finns för kroniska sjukdomar är riktade till landstingsledningar och används
som underlag för ledning, styrning och prioriteringar. Här
skiljer sig Sverige från många andra länder som har nationella behandlingsrekommendationer utformade som checklistor
och anpassade till vården.
– Vi behöver hitta sätt att någorlunda snabbt utveckla
nationella behandlingsrekommendationer för kroniska sjukdomsområden, anpassade till primärvården och även utgiven
i en patientversion.
De nationella vårdprogrammen bör vara utformade som
checklistor och vara integrerade i journalsystemen. Även uppföljningen bör kopplas till journalsystemen så att man kan
följa vilka insatser som krävs för att minska risken för komplikationer. Då kan man också förse de diagnosspecifika kvalitetsregistren med data.
– Primärvården har en omöjlig situation i dag då de tvingas
jobba med väldigt många olika register. Registreringen måste
ske direkt från journalerna, det är en förutsättning, säger Roger Molin.
Uppfinn inte hjulet 21 gånger

Senast 2017 tror Roger Molin att det ska finnas nationella behandlingsrekommendationer eller vårdprogram för ett hundratal kroniska sjukdomsområden.
Hur ska då detta gå till?
Det tar i dag cirka sju år från ax till limpa att utveckla nationella riktlinjer. Det är på tok för långsamt, menar många
kritiker. Dessutom är det långt ifrån säkert att de nationella
riktlinjerna implementeras.
Roger Molin hänvisade till landets regionala cancercentra
som på kort tid tagit fram tolv olika nationella vårdprogram
för ett tjugotal olika cancerformer.
– Vi bör lära av dem, och vi måste bli bättre på att använda
specialitetsföreningarna samt patientorganisationernas kraft
och kunskaper i utvecklingsarbetet.
Han hänvisar också till NSK, Nationell Samverkan för
Kunskapsstyrning, inom Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL. Tillsammans arbetar landstingen för att ta fram nationella vårdprogram; istället för att varje landsting ska ta fram
sina egna vårdprogram kan man dela upp arbetet så att olika
landsting tar ansvar för olika diagnoser och att vårdprogrammen sedan gäller i alla landsting.
– Man behöver inte uppfinna hjulet 21 gånger, säger Roger
Molin.
Personcentrerad vård

En annan viktig del i kronikerstrategin är en utveckling mot
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VAD ÄR KRONISK SJUKDOM?
Det finns ingen vedertagen definition av kronisk sjukdom. I
strategin avses sjukdomar som en person har under sin livstid eller under en mycket lång tid. De vanligaste förekommande kroniska sjukdomarna tillhör grupperna hjärt- och
kärlsjukdomar, diabetes, cancersjukdomar, lungsjukdomar
(exempelvis astma, allergi och KOL), psykiska sjukdomar,
neurologiska sjukdomar, muskel- och ledsjukdomar samt
långvariga smärttillstånd.
Studier visar att av de som dör av kronisk sjukdom har 90
procent en sjukdom som går att förebygga och behandla.
Enligt WHO orsakar ohälsosamma levnadsvanor 80 procent
av alla kranskärlssjukdomar och stroke, och 30 procent av
all cancer.
Källa: Regeringskansliet

personcentrerad vård, det vill säga att patientens delaktighet
står i centrum. En invändning skulle kunna vara att man i
primärvården alltid arbetat personcentrerat. Vad är det nya?
– Visst, det är basen i det allmänmedicinska förhållningssättet, men det är inte säkert att man alltid arbetar så strukturerat
och systematiskt. Och det är inte alltid som förutsättningarna
finns för att patienters individuella behov är vägledande i utformningen av vården. Det innebär bland annat att patienter
måste få tillgång till den information de behöver för att aktivt
kunna medverka i både förebyggande insatser och behandling, säger Roger Molin.
Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet, GPCC, är Europas enda forskningscentrum för personcentrerad vård.
Det bildades 2010 med stöd av regeringens strategiska satsning på vårdforskning. Vid centret pågår flera forskningsprojekt som studerar effekterna av personcentrerad vård och hur
man kan designa modeller för vårdformen. Vid Sahlgrenska
universitetssjukhuset Östra finns två internmedicinska referensavdelningar som sedan november 2012 prövar och utvärderar vårdformen. Resultat från studier visar att om patienters
och anhörigas erfarenheter, kunskaper och resurser bättre tas
tillvara i vården får man nöjdare patienter, bättre följsamhet,
kortare vårdtider och minskade vårdkostnader.
Ett annat exempel är Jönköpings läns landsting där patienter har drivit på utvecklingen för att skapa möjligheter till
självdialys. Patienterna har färre infektioner, högre kvalitet
på sin läkemedelsanvändning och är mer nöjda med vården.
Självdialysen har dessutom 25 procents lägre bemanning, vilket innebär lägre kostnader och högre effektivitet.

– Vi diskuterar nu med de professionella organisationerna
om att ta fram en rapport kring personcentrerad vård, vad det
är och hur man på ett tydligare sätt kan arbeta personcentrerat, säger Roger Molin.
Prevention och tidig upptäckt

Av de som dör av kronisk sjukdom hade 90 procent en sjukdom som går att förebygga och behandla. De som redan drabbats kan också i många fall minska besvären och komplikationerna genom att själva aktivt medverka i behandlingen. För
tre år sedan tog Socialstyrelsen fram riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder. Kritiken har dock varit hård, inte minst
från primärvården.
– Jag kan förstå det. Jag tror att man i mycket högre utsträckning måste förlita sig på professionens bedömningar när
det är relevant att diskutera en patients levnadsvanor. Jag tror
att många landsting kommer att sluta betala för insatser på ett

fördummande sätt. Professionen måste få ett mycket större
utrymme att vara professionella. Och man måste minska detaljstyrningen, säger Roger Molin.
Utvecklingen mot personcentrerad vård och fokus på prevention och tidig uppmärksamhet, handlar också om en teknikutveckling som stödjer patienter, utifrån behov och förutsättningar, att ta ansvar för sin sjukdom och hälsa. Det kan
exempelvis handla om att själv kontrollera exempelvis blodtryck och blodsocker, och att anpassa behandling och levnadsvanor efter aktuella värden. Det pågår ett omfattande utvecklingsarbete runt om i landet där olika tekniska lösningar ökar
patienters delaktighet i vården.
Satsningen pågår mellan 2014 till 2017 och de insatser som
görs redovisas i årliga handlingsplaner.
Eva Nordin
Frilansjournalist

d e n h ä r b e r ä t t e l s e n byg g e r på e n v e r k l i g h ä n d e l s e . b i l d e n ä r e n r e ko n s t r u k t i o n .

Rune, 69, missade andra halvlek.
Nu kan han se fram emot
höstsäsongen istället.
Tack vare en hjärtstartare.

Kalmar FF hade hemmamatch på Guldfågeln Arena.
Rune älskar fotboll och är en trogen Kalmarsupporter.
Plötsligt i början av andra halvlek blev han trött och föll
ihop på läktaren, utan förvarning.
En publikvärd såg vad som hände och kunde genast
sätta in hjärt-lungräddning. En annan larmade 112 och
hämtade en hjärtstartare. Det räddade livet på Rune.
Visserligen missade han andra halvlek, men nu kan han
se fram emot höstsäsongen istället.
Guldfågeln Arena är en hjärtsäker zon
Björn Andersson är säkerhetschef på Guldfågeln Arena
och säger att det var självklart att göra Guldfågeln till en

hjärtsäker zon. Det är lika självklart som att ha
brandsläckare på läktarna. Alla arbetsplatser där det
vistas många människor borde vara en hjärtsäker zon.
Hjärtsäkra din arbetsplats du också!
Allt som krävs är hjärtstartare och certifierad
utbildning i hjärt-lungräddning. Våra utvalda
utbildare finns över hela Sverige. Gå in på
hjart-lungfonden.se/180sekunder eller ring
0200-180 180 så får du veta hur din arbetsplats snabbt
och enkelt kan göras till en hjärtsäker zon.

t i l l s a m m a n s r ä d d a r v i l i v . h j ä r t s ä k r a s v e r i g e ä r e t t i n i t i at i v f r å n h j ä r t - l u n g f o n d e n
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Utveckla nationella vårdprogram

Professionens uppgift att utveckla
nationella vårdprogram

ad krävs för att primärvården ska kunna erbjuda personer med kroniska sjukdomar en bättre vård? Frågan
har diskuterats i möten mellan SFAM och Roger Molin, nationell samordnare för den nationella strategin för att
förebygga och behandla kroniska sjukdomar.
– Vi har varit med och gett synpunkter på strategin och vi
har också medverkat i att ta fram en handlingsplan för den
fyraåriga satsningen, säger Karin Träff Nordström, ordförande
för SFAM.

V

bygga upp en fortbildningsmodul, säger Karin Träff Nordström.
På plats finns ett kansli med en enhetschef, Eva Norell,
samt två deltidsanställda, en specialist i allmänmedicin samt
en ST-läkare. Det kommer även att finnas en referensgrupp
med representanter från SFAM och Läkarförbundet. För närvarande pågår en upphandling av den tekniska plattformen.
– Vi vänder oss både till allmänläkares behov, men också
till verksamhetschefer som kan behöva stöd i frågor som rör
fortbildning. Vi diskuterar nu om Sverige ska anamma den
norska modellen med recertifiering och poängsystem. SFAM
håller på att utreda frågan och kommer att ha en workshop
med nyckelpersoner i föreningen i slutet av september. Blir
det en recertifiering är det professionen som måste klargöra
hur det ska gå till, och då kommer vi att ha en modell som vi
kan använda, säger Karin Träff Nordström.

Kansli för fortbildning

Integrerade journalsystem 2018?

Socialdepartementet som satsar nära fem miljoner kronor på
projektet ”Förbättrad vård för personer med kroniska sjukdomar” har gett SFAM i uppdrag att utveckla en fortbildningsmodul som innehåller tre delar. Dels en katalogdel som ska
ge allmänläkare en nationell överblick över tillgängliga kurser
och aktiviteter, dels en uppföljningsdel som gör det möjligt
för allmänläkare att registrera och följa upp avklarade fortbildningsaktiviteter, samt en del som handlar om att stödja
fortbildningssamordnare och läkare individuellt med lokala
fortbildningsaktiviteter. Vissa justeringar av innehållet kan
komma att ske under projektets gång.
– Det är mycket som
en allmänläkare i primärvården ska kunna.
För att vi ska kunna
skapa en bättre vård för
personer med kroniska
sjukdomar, krävs en kontinuerlig fortbildning.
I mars tog vi del av den
utredning som fortbildningsrådets ordförande,
Gösta Eliasson, gjort och
som konkret visar hur
man kan förbättra fortbildningen för svenska
allmänläkare. Nu arbetar vi som bäst med att
Karin Träff Nordström Foto: Cecilia Träff

För att vården ska bli bättre för personer med kroniska sjukdomar krävs även utvecklade beslutsstöd. Karin Träff Nordström
anser att Socialstyrelsen bör ge Svenska Läkaresällskapets sektioner uppdraget att skriva nationella vårdprogram, anpassade
och tillgängliga för primärvården.
– Det finns i dag ett myller av regionala vårdprogram som
kan omfatta alltifrån tjocka luntor till enstaka A4-sidor. Det
finns ett stort behov av nationella vårdprogram som ser lika ut
över landet. Det är också viktigt att de är kortfattade och användbara för primärvården. Vårdprogrammen måste även ta
hänsyn till att många har flera kroniska sjukdomar samtidigt
och det måste finnas med i behandlingsrekommendationen,
säger Karin Träff Nordström.
En viktig framgångsfaktor är att beslutsstöden integreras i
journalsystemen. Men dit är det en bit att gå. Det pågår ett
samarbete mellan de tre största landstingen/regionerna kring
upphandling av ett integrerat journalsystem. Ett nytt system
kommer att upphandlas under 2015 och de första pilotprojekten beräknas starta 2016.
– Det finns välfungerande integrerade journalsystem på
andra håll i världen. Det jag önskar är att om jag som läkare
klickar på en diagnos ska jag snabbt få upp de fem viktigaste
punkterna jag behöver tänka på, plus en länk till aktuellt vårdprogram som är kopplat till journalen. Kanske lyckas vi ha ett
sådant system på plats till 2018–2019, jag hoppas det, säger
Karin Träff Nordström.

Eva Nordin
Frilansjournalist

Svensk förening för allmänmedicin, SFAM, har inom ramen för den nationella kronikerstrategin, fått i uppdrag
att utveckla en fortbildningsmodul för specialister i allmänmedicin. Huvudsyftet är att förbättra vården för personer med kroniska sjukdomar.
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16-18 JUNE 2015 | GOTHENBURG, SWEDEN

19th Nordic Congress of General Practice
Sustainable healthcare through General Practice
– meeting the demands of a changing world

KEYNOTE SPEAKERS
Prof. Gordon Guyatt, Prof. Linn Getz, Prof. Simon Griffin
Ass. Prof. John Brodersen, MD Margrét Ólafía Tómasdóttir
CALL FOR ABSTRACTS
Opens: 1 Sep 2014
Deadline: 18 Dec 2014
REGISTRATION OPENS 1 DECEMBER 2014

www.nordicgp2015.se
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Nordic GP seminar in Reykjavik
De nordiska styrelseföreträdarna för de nordiska allmänmedicinska specialitets (i Sverige SFAM) och fackliga yrkesföreningarna (DLF) brukar träffas vart annat år, för att samtala om
gemensamma glädjeämnen och farhågor. För två år sedan hade vi i Sverige glädjen att ta emot de finska, norska och danska
delegationerna i Särö utanför Göteborg. Då led Island fortfarande av sviterna efter den ekonomiska nedgången men nu är
de på väg att återhämta sig och välkomnade oss till Reykjavik
första veckan i september.
Island har endast 350.000 invånare, ca 350 allmänmedicinare, det är som överallt? svårt att rekrytera till avlägsna delar.
De är så få att de har en gemensam vetenskaplig- och distriktsläkarförening. De har konkurrens på det viset att det är lätt
för organspecialister att öppna egen mottagning. Det finns ett
förslag till ny primärvårdsorganisation, där hälsovårdsministern vill att allmänpraktiker ska bli gatekeepers, att det ska bli
remisstvång till sekundärvården (vilket allmänspecialisterna
i hemlighet applåderar men ligger lågt med för att inte reta
sina sjukhuskollegor). Man tänker sig en doktor för varje islänning. Det har också införts två nya subspecialteter: allmän
geriatrik och glesbygdsmedicin.
En nyss färdig specialist, Eyjolfur Thorkelsson, höll ock-

Alla deltagare.

så ett initierat och bejublat föredrag om vad som inspirerat
honom till att bli en glesbygdsdoktor. Han hänvisade till kanadensisk artikel om vikten av utbildning, stöd, inspiration.
Att vara uppväxt i glesbygden underlättar valet. Han pekade
på att en sådan utbildning kräver andra resurser än för övriga
allmänspecialister. Han ville hävda att vara glesbygdsläkare i
första linjen är att vara Superspecialist? (Roger Strasser, Petrer
Arvier).
Finland: för närvarande har kommunerna hand om primärvården, grupper av kommuner delar på småsjukhus och
större kommungrupper har hand om centralsjukhus. Det har
nu lagts ett förslag att nu dela in landet i fem grupper där alla
kommuner betalar en fast summa till en central organisationen som fördelar pengar till kommuner och sjukhus. Finlands
allmänläkarspecialister anser inte att professionen har varit
delaktiga i utredningen och är oroliga för att primärvården
i de minsta glesbygdskommunerna med endast 1.500–2.000
invånare ska få försämrad vård. Man är också bekymrade över
att besluten kommer att fattas så långt från utförarna och att
stora kommuner kan köra över de mindre. Det finns heller
ingen ekonomisk plan ännu.
Sverige bidrog med en redogörelse för Läkarförbundets

Foto: Pekka Honkanen
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undersökning om bristen på specialister i primärvården och
SFAMs arbete om ersättningssystem.
Danmark: De jobbar nu för att få behålla sitt kvalitetsbaserade system utan att det ska användas som grund för ersättning, och har diskussioner med politikerna som vill att
alla invånare ska göra en allmänkontroll en gång per år för att
upptäcka sjukdomar tidigt.
Man framhöll att det är viktigt att patienter får välja primärvårdsdoktor, men även doktorn måste kunna ha ett liv.
Norge: kommunen har ansvaret för att det finns en läkare till varje invånare. Hur mycket kommunen ska betala är
bestämt av staten, efter förhandlingar med läkarförbundet.
Norska läkare äger sin lista och kan själva välja hur stor lista
de vill ha. Man kan ha så få som 600 patienter, men som en
norsk deltagare påpekade, det är lätt att man undersöker lite
mycket och tar tillbaka sina patienter lite för ofta om man har
för få. Deras patienter gör i genomsnitt 2,5 besök per år. Förra
året steg det till 2,6 och det berodde på, när man forskade i
saken att den åldrade befolkningen behövde mer stöd. Norska
politiker vill förkorta ST till 3,5 år för att snabbare få ut specialister i vården. Detta gäller enbart allmänmedicin.
Ett hett ämne, inte bara i Sverige är uppgiftsväxling: WMAs
definition: In health care, the term ”Task Shifting” is used to describe a situation where a task normally performed by a physician
is transferred to a health professional with a different or lower level of education and training, or to a person specifically trained to
perform a limited task only, without having a formal health education. Det norska helsedepartementet har låtit göra en prak-

Lavafält.
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Foto: Rolf Källström

tisk undersökning med hopp om att kunna minska väntetider
och få högre patientnöjdhet, där man låtit andra professioner
ta över traditionellt läkararbete.
Ingen skillnad i kvalitet eller outcome men till exempel endoskopi blev dyrare, det tar längre tid för icke doktor att göra
jobbet. I längden kanske inte en så smart idé heller, eftersom
det snart kommer att vara brist även på sjuksköterskor.

Foto: Rolf Källström
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Vi står inför utmaningar: det är många som är ute efter delar av det som traditionellt är primärvårdsläkarens arbetsuppgifter: nurse practitioners, sköterskor! Web-undersökningar,
(var din egen dr), apotekare. Hur mycket kan en apotekare
om personlig behandling?
Samtidigt är det kanske bra att innan man ropar ”Rör inte mina arbetsuppgifter”, att man skärskådar sin egen agen-

Foto: Rolf Källström

da.”Vill jag göra det här för att det är bäst för patienten eller
har jag andra dunklare motiv.” Samtidigt måste vi vara stolta.
Vi är specialister, vi har 13 års utbildning på individanpassad
vård. Som specialister i allmänmedicin bör vi försvara bredden
inom normalten och arbeta för avmedikalisering. Det är viktigt att man utvärderar team-work och task-shifting
Som profession kan vi inte acceptera försämrad kvalitet.
Däremot kan det bli billigare för vården om uppgifter förs
över från slutenvården till primärvården förutsatt att resurser
följer med. En ny definition infördes; Task-dropping = slutenvårdens sätt att lämna över uppgifter till primärvården utan
att resurser förs över.
Vi talade en hel del om skillnaderna i inställning och fackligt-/samhällsengagemang och våra danska och norska kollegor var lite förvånade att så många primärvårdsläkare i Sverige
arbetade deltid. Både i Norge och i Danmark äger läkarna sin
praktik. Du kan välja att vara ensam eller dela praktiken med
en eller flera Vi misstänkte att det blir en selektion redan när
man väljer specialitet. I Sverige talar vi om en specialitet där
man har möjlighet till deltid och att kunna kombinera med
familjeliv. I Norge och Danmark vet man att blir man allmänspecialist så blir man också för det mesta tvungen att öppna
egen mottagning med ekonomiskt ansvar och troligen också
arbetsgivaransvar.
Styrelserna för föreningarna kommer att fortsätta detta utbyte. Nästa gång i samband med den Nordiska allmänmedicinska kongressen i Göteborg 15–18/6 2015 och återigen i ett
nytt Nordic GP seminar i Finland 2016.
Agneta Sikvall
Sekreterare

Lars Gelehrt Johansen från danskt sällskap för allmänmedicin

Foto: Pekka Honkanen

Ove Andersson
Ordförande
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Bokrecensioner

Den sjuka vården 2.0
– från nollvision
till patientrevolution
Författare:
Förlag:
ISBN:

N

ationalekonomen och numera även adjungerade
professorn i nationalekonomi, Stefan Fölster publicerade tillsammans med tre andra författare boken
”Den sjuka vården” för drygt tio år sedan (Den Sjuka vården
– En granskning av hur sjukvårdens resurser används, Ekerlids
förlag 2003). Boken väckte en berättigad uppmärksamhet då
man bl.a. visade på att antalet läkare ökat betydligt men produktiviteten inom vården var låg och i Sverige dessutom lägre
än i andra OECD-länder. De övervägande negativa resultaten som redovisades i boken mynnade ut i en förteckning på
11 olika förslag till förbättringar. Bland dessa till exempel fler
finansiärer inom sjukvården, ut med specialisterna från sjukhusen och utbyggnad av vårdcentralerna med fler specialister.
Nu har Stefan Fölster, tillsammans med en delvis ommöblerad författargrupp publicerat en uppföljare den första
”sjuka” boken. Två nya författare, med uppenbart stor förtjusning för datoriserade lösningar, har tillkommit och två
tidigare har utelämnats.
I denna nya bok om den sjuka vården har fokus åter lagts
på att svenska läkare överlag tar hand om få patienter jämfört
med läkare i andra länder. Dessutom antyds nu även att läkare arbetar vid fel tidpunkter de gånger de överhuvudtaget
arbetar. Till detta även feldiagnoser. Till lycka för oss i primärvården verkar det vara slutenvårdens läkare som mest fallit i
onåd. Beträffande primärvården konstateras att det är svårt att
mäta kvaliteten i primärvården med annat än tillgänglighet
och bemötande! Några andra kvaliteter verkar inte finnas i
primärvården. Ett scenario som presenteras för att lösa vårdens problem är att patienten själv, med hjälp av datoriserade
mätsystem, tar diverse prover som sedan analyseras olika specialister. Vårdens utförare får betalt för lyckade behandling-

Stefan Fölster, Stefan Ohlsson,
Monica Renstig, Lars Wiigh
Samhällsförlaget 2014
978-91-9806-005-8

ar och ansvariga läkare dessutom i proportion till patientens
samlade hälsa.
Frågan är om inte Fölster denna gång hamnat i dåligt sällskap. Tilltron till datorernas möjligheter till att lösa vårdens
problem är påtaglig. Den datoriserade världen är dock inte
alltid tillgänglig för de som är i störst behov av vård och omsorg. Vården behöver säkerligen rationaliseras ytterligare och
datorer kan säkert vara till god hjälp. Det finns dock all anledning att beakta att ett av sjukvårdens stora problem är att den
till viss del har blivit så teknologisk så att dess vårdande roll
försvunnit i en digitaliserad värld.
Boken om den sjuka vården är värd att läsa. Inte minst för
att vi behöver en diskussion om vårdens framtida utveckling
ur ett mer etiskt och filosofiskt perspektiv. Hur teknisk kan
sjukvården bli och var finns läkekonsten i den framtida sjukvården?
Christer Olofsson
Redaktör
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Bokrecensioner

Kunskap och läkekonst
– tankar om allmänmedicin

Författare:
Förlag:
ISBN:

S

om motvikt till boken Den sjuka vården känns det
välgörande att kunna rekommendera en bok med en
närmast totalt annorlunda infallsvinkel på vården. Läkekonst och praktiskt kunnande, i kontrast till teknologisk,
datoriserad vård. Christer Petersson har en gedigen och lång
erfarenhet som distriktsläkare men dessutom en imponerande litteraturkunskap. Begreppet läkekonst är svårdefinierat.
Dess belackare framhåller gärna att begreppet är synonymt
med flummighet och brist på biomedicinska kunskaper. Man
behöver dock inte möta speciellt många primärvårdspatienter
för att ana att det finns andra dimensioner rörande både hälsa
och ohälsa än vad som förmedlas i de mest aktuella läroböckerna eller rent av direkt på nätet.
Jag hade förmånen att för vid det här laget decennier sedan bevista en föreläsning som hölls av en vårt lands första
professorer i allmänmedicin. Föreläsningens titel har sedan
länge fallit i glömska. Däremot minns jag hur professorn ritade en cirkel och markerade en liten sektor – en liten tårtbit.
Så mycket vet vi som regel om våra patienter – även de som vi
träffar ofta. Som ivrig och entusiastisk blivande allmänläkare
kändes det nästan som en otillbörlig kritik. Vi som undersöker så mycket och frågar så många frågor!!! Sanningen i påståendet växte dock fram sakta men säkert. Varje patientmöte
tillför ny kunskap – ibland sådan som skulle varit av nästan
avgörande betydelse om den kommit tidigare. Patientmötet,
och sökande efter delar i den helhet som varje individ representerar är det som gör allmänmedicin till en så fascinerande
och spännande disciplin.
Kunskap och läkekonst är ingen traditionell lärobok vilket
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Christer Petersson
Studentlitteratur 2014
978-91-4408-811-2

förtjänstfullt framhålls redan i förordet. Det är en bok som
bör läsas långsamt och med eftertanke. Bokens målgrupp är
möjligen begränsad men för allmänläkare som insett att vårt
arbete är mycket mer än teknik och datoriserade vårdprogram
är den guldgruva. Läkekonsten och det personliga mötet med
patienterna behöver värnas – dessa utgör något av allmänmedicinens mest basala värden.
Christer Olofsson
Redaktör
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Redaktören har ordet

Kan vi bli för många?

N

ågra av oss som läste medicin i slutet på 1970-talet
minns möjligen att det då talades om att det snart
skulle finnas för många läkare i Sverige. Vi som förväntades bli klara om några år informerades om att kommande arbetsmarknad för merparten av oss var att bli distriktsläkare i den norrländska glesbygden. Om detta skulle uppfattas
som ett hot eller incitament för att vara en flitig student var
svårare att utröna. Några av oss blev distriktsläkare i Norrland
– detta så långt jag vet helt frivilligt. I början på 1990-talet
kom ett nytt larm om hotande arbetslöshet för läkarkåren
– denna gång utan förhoppningar om att överskottet skulle
kunna sysselsättas i nordligare delar av landet. Det gick dock
relativt snabbt att konstatera att beräkningarna var lite svajiga.
Överskottet blev snabbt ett underskott som sedan verkar ha
bestått, åtminstone i primärvården.
Det intressanta i sammanhanget är att Sverige lär tillhöra
ett av de läkartätaste länderna i världen. Ett faktum som lyfts
fram som en av fyra ”gåtor” i boken om den sjuka vården (se
recension på annan plats i tidningen). Lika gåtfullt verkar det
vara att dessa mängder(?) av läkare inte träffar speciellt många
patienter – enligt uppgift gör man detta enbart under en tredjedel av sin arbetstid. Är våra datajournalsystem så krångliga
att merparten av arbetstiden går åt till att få rätsida på alla
inloggningar och lösenord, eller?
Problemet med statistik är att den kan vara till nytta men
även användas till att understödja i övrigt dåligt underbyggda
teorier. Hur många läkare som behövs, både i primärvård och
inom slutenvården, är rimligtvis en funktion av vad man förväntar sig att läkare skall åstadkomma. Om läkare skall vara

fullt uppdaterade beträffande absolut senaste vetenskap, alltid
vara tillgängliga och alerta samt vara beredda på att ta hand
om alla problem som mänskligheten väljer att presentera under sina kontakter med sjukvården så behöver vi vara många
– frågan är om vi någonsin blir tillräckligt många för att klara
den utmaningen. Det finns således behov av att fundera lite i
andra banor. Kan vi bli mer effektiva? Sätta tydligare gränser
för vårt åtagande? Fördela arbetet på ett bättre sätt? (allt måste
inte göras av läkare). Det intressanta med diskussioner kring
dessa frågor verkar vara synnerligen känsliga. Alla menar sig
slita hårt och har trots detta problem med att hinna med allt
arbete. Något som säkerligen stämmer i de flesta fall men som
dock inte handlar om att arbeta effektivt. Det är slitsamt att
arbeta ineffektivt – ibland skulle vårt arbete sannolikt bli mindre slitsamt om vi var effektivare.
I boken Den sjuka vården hänvisas till OECD Health statistik som bl.a. visar att koreanska läkare ser 6.500 patienter
per år. Detta till skillnad från oss svenska läkare som enbart
hinner med 864 per år. En snabb överslagsberäkning ger vid
handen att på min egen vårdcentral skulle man utan vidare
kunna ersätta oss fem ordinarie läkare med en korean. Denne
raska koreanske kollega skulle dessutom kunna hinna med att
ta ledigt minst en dag i veckan eller varför inte extraknäcka på
någon annan vårdcentral. Sensmoral – vi behöver importera
några busslaster koreaner – det borde lösa bemanningsproblemen!!
Christer Olofsson
Redaktör

distriktsläkaren 4 • 2014

33

DLFs styrelse


ORD FÖRANDE



Ove Andersson
Strama Uppsala län
Inf. kliniken
Akademiska sjukhuset, 751 85 Uppsala
Tel: 018-611 90 02, Mobil: 070-567 91 89
E-mail: ogandersson@gmail.com



Britt Bergström
VC Primärvård Utbildning/Göteborg
Otterhällegatan 12 a, 411 18 Göteborg
Mobil: 070-350 35 06
E-mail: britt.bergstrom@vgregion.se

VICE ORD F ÖR ANDE

Christer Olofsson
Kallinge vårdcentral
Gjutarevägen 1-3, 372 50 Kallinge
Tel: 070-563 70 93
Fax: 0457-73 17 75
E-mail: christer.olofsson@ltblekinge.se

Lena Ekelius
Capio Citykliniken
Studentgatan 1, 211 38 MALMÖ
Tel. 040-35 09 08
E-mail: lena.ekelius@me.com



Daniel Mella
Åby vårdcentral
Nyköpingsvägen 28, 616 30 Åby
Mobil: 073-502 53 21
E-mail: ndnilsson@gmail.com

SEKRETE R AR E
Agneta Sikvall
Åby Vårdcentral
Katrinebergsgatan 2, 413 21 Mölndal
Tel: 031-86 27 50
Fax: 031-86 27 07
E-mail: agneta.sikvall@gmail.com



Bengt Jönsson
Sorgenfrimottagningen
Nobelvägen 56 b, 214 33 Malmö
Mobil: 0706-51 68 04
E-mail: bengt.g.jonsson@gmail.com

KA SSÖR
Marina Tuutma
Vårdcentralen Rud
Box 7106, 650 07 Karlstad
Mobil: 070-653 46 08
E-mail: marina.tuutma@liv.se





KA NSLI
Anne-Marie Johansson
Sveriges läkarförbund
Box 5610, 114 86 Stockholm
Tel: 08-790 33 91
Fax: 08-790 33 95
E-mail: anne-marie.johansson@slf.se

ÖV RI G A L ED A M ÖT ER

VA L B ERED N I N G EN

Ann-Marie Terner (sammankallande)
Brickegårdens VC
Österleden 10, 691 81 Karlskrona
Mobil: 070-313 60 32
E-mail: ann-marie.terner@orebroll.se
Anna Segernäs Kvitting
VC Ekholmen
Ekholmsv. 7, 589 29 Linköping
Tel: 073-364 14 30
E-mail: anna.kvitting@gmail.com
Ulf Wahllöf
Norrlandskliniken Hälsocentral
Glimmervägen 5e, 907 40 Umeå
Mobil: 070-329 17 72, Fax: 090-343 55 62
E-mail: ulf.wahllof@icloud.se

Utgivningsplan för tidningen Distriktsläkaren 2014
Nummer
Tema
Manusstopp
Utgivningsdag
Nr 5__________ Infektionssjukdomar________________________ 8 oktober___________________ 12 november
Nr 6__________ Psykiatri / missbruk________________________ 21 november__________________ 23 december

34

distriktsläkaren 4 • 2014

