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Mante har jobbat längehar i glesbygd. Sedan 
några år är han också doktorand vid Umeå uni
versitet. Ämnesområdet för hans forskning är 
sjukstugemodellen och den form av slutenvård 
som erbjuds i norra Norrlands glesbygdskommu
ner. Dessa sjukstugor bemannas, till skillnad från 
vanliga sjukhus, av primärvårdens läkare.

– Jag är intresserade av att studera hur primär
vården sköter slutenvård. Det finns även i andra 
delar av världen mer eller mindre liknande sys
tem, och eftersom jag också ville få en viss inter
nationell utblick åkte jag till Nya Zeeland. Jag har 
utfört intervjustudie där jag har intervjuat läkare 
som har jobbat vid sådana här motsvarigheter till 

våra sjukstugor dvs. små sjukhus i glesbygd som 
drivs medicinskt av generalitsläkare.

Varför just Nya Zeeland?
– Ja, dels är det ju spännande bara det faktum 
att det är så långt bort härifrån som man kan 
komma, det finns också ganska mycket likheter. 
Det är ungefär lika glest befolkat på Sydön på 
Nya Zeeland som det är i Norrland. Nya Zeeland 
har också andra likheter med en stor andel av 
sjukvården som är offentligt driven och finansie
rad, man ligger högt upp i välmående, ligger på 
ungefär samma plats som Sverige i många inter
nationella rankningar, tilltron till demokratin och 
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sådana saker. Så jag kände att det fanns många 
likheter som ändå kan göra att vi kan lära något 
av varandra.

Hur ser deras system för primärvården ut, vad 
är det som är likt Sverige och vad är det som är 
olikt?
– Just när det gäller den vanliga primärvården så 
är väl den absolut största skillnaden den att det 
mestadels är privat. Läkaren har sin lilla låda och 
någon enstaka personal. Det förekommer också 
att flera läkare tillsammans bildar vårdcentral och 
har kringpersonal, men oftast är det privat. När 
det gäller sjukstugorna är de inte direkt kopplade 
till de vanliga privata GPmottagningarna, utan 
drivs av motsvarigheten till våra landsting och 
regioner, distric health care, eller av i viss mån 
lokala initiativ. Det finns stora likheter i hur man  
i praktiken jobbar. Man jobbar som generalister, 
har en liten avdelning som drivs med ett gene
ralistperspektiv.

I den moderna sjukvården så tänker man sig ju ett 
teamarbete och multipla kompetenser som på något 
vis engageras i patienter som har lite större behov. 
Jobbar man med något sådant i primärvården?
– Nu har jag framför allt tittat på hur man jobbar 
i de små sjukhusenheterna och inte i så hög grad 
varit i vanlig primärvård. Det man framhåller i de 
här små sjukstugorna är vikten av ett litet team 
där man försöker komma ifrån auktoritetstänket 
kring att läkaren hela tiden styr och ställer. Man 
arbetar på ett sätt som jag tycker påminner om 
det sätt som vi gör på många ställen här i Sverige, 
där man ser teamet och respekterar varandras 
kunskap och professionalism.

Är det något som du tycker sticker ut som de gör 
som du tänker att… jäklar va bra, så här borde vi 
också göra.
– Det som jag tycker är intressant är att man 
faktiskt har tagit konsekvensen av att man har de 
här små sjukhusenheterna. Man har till och med 
skapat en specialistutbildning till rural hospital 
specialists, alltså att man är specialist på att skö
ta patienter, med ett generalisttänk, till skillnad 
från om man jobbar på ett vanligt sjukhus som 
organspecialist.

Hur skiljer sig den specialistutbildningen mot den 
inriktning mot glesbygdsmedicin som vi har i Sve-
rige som ST-läkarna kan välja, som ju också är en 
sorts särskild specialistutbildning för glesbygds-
sjukvård?
– Jag tror att den skiljer sig så till vida att den 
är mer formaliserad. Sedan är det inte alla som 
har bakgrund som general practitioner, utan en 
läkare kanske jobbar hela sin tid som sjukhus
läkare på de här små sjukhusen, och då med 
generalistperspektiv. Och alla förväntas kunna 
utföra ultraljud på det sätt ungefär som en del 

här i Sverige har börjat lära sig. Man har kanske 
lite mer formaliteter kring att genomföra olika 
medicinska procedurer. I Sverige har vi en livaktig 
glesbygdsmedicinsk förening som är en slags yr
kesförening där man träffas och stärker varandra, 
men vi har inte lika många yttre formalia.
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Mante gillar att idrotta. På Nya Zeeland fick han nöjet att springa upp på 
världens brantaste gata, Baldwin Street i Dunedin.
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placering från termin 5 till sista terminen på 
läkarprogrammet, i stället för att vara på det 
stora universitetssjukhuset.

– Jag tycker att det jag gärna också vill ta hem 
är att vi kanske försöker träna på mer praktis
ka procedurer som är kopplade till att ta hand 
om patienter i glesbygd. Som allmänläkare är 
man  vanligtvis inte så van vid det. Kanske ser 
man sällan väldigt sjuka patienter. Även om vi 
får viss träning på våra sjukstugor kan bristande 
erfarenhet och kunskap vara ett hinder för att 
rekrytera fler.

Håller ni kontakt, kommer det att ske något fortsatt 
utbyte med Nya Zeeland?
– Ja, jag var placerad i Dunedin vid Department 
of General Practice Rural Health Care på universi
tet. Jag har två handledare för den intervjustudie 
som jag genomförde vid sammantaget åtta rural 
hospitals som var spridda över hela Sydön. Jag 
åkte runt och intervjuade och sedan är tanken att 
jag ska komma tillbaka och presentera studien 
nästa år, efter att jag gjort färdigt analyser och 
den förhoppningsvis blivit publicerad.

Blir det någon jämförelse då mellan Nya Zeeland 
och Sverige?
– Jag har gjort motsvarande intervjuer även i nor
ra Sverige men det är inte direkt en jämförande 
studie på det sättet, men man kommer ändå att 
kunna se vad som sticker ut åt olika håll. Jag har 
inte gjort färdigt några analyser men jag har på
börjat dem, och jag vet att det är otroligt mycket 
likheter. Det är egentligen större likheter att jobba 
i södra Lappland och på Nya Zeelands glesbygd 
jämfört med att vara i en stad som Umeå. 

När man åker och tittar på andra system kan man 
ibland känna, å vad vi har mycket att lära, och 
ibland kan man känna att vi är nog inte så dåliga 
ändå. Hur är din känsla när du har varit på Nya 
Zeeland och tittat över deras system?
– I många saker tycker jag att vi är jätteduktiga i 
Sverige. Vi har ändå primärvård med många olika 
professioner, som inte bara är enskilda läkares 
privata firma. Och en sådan sak som ambulans
systemet tycker jag är fantastiskt i Sverige. Vi 
har duktiga sjuksköterskor i varje ambulans. På 
Nya Zeeland är det mer ett volontärsystem där 
lindrigt utbildade personer åker ut i glesbygd. 
Lokala läkare måste vara beredda på att rycka 
ut och hjälpa till i betydligt högre grad än vad 
vi behöver bekymra oss om. Beroende på var i 
glesbygden man befinner sig är det väldigt olika 
med hur försörjningen är och hur mycket de kan 
lita på att det finns en ambulans i närheten. Men 
det finns kanske lite mer utbyggt kring helikop
tertransporter på Nya Zeeland.

Har du något annat ”take home message” från Nya 
Zeeland som du känner att ”det här ska vi jobba med 
på min arbetsplats”?
– De områden jag har varit i delar de gles
bygdsproblem som vi har här i norra Norrland. 
Det kan vara svårt att värva läkare och annan 
vårdpersonal, att ha tillräckligt med folk. Det 
försöker man lösa genom att förlägga en del av 
läkarutbildning i glesbygd, eftersom det ökar 
möjligheterna till rekrytering. Man har gjort det 
mer konsekvent och under en lite längre tid än 
vi. Nu är det på gång ett glesbygdsmedicinskt 
spår här på läkarprogrammet i Umeå där ett 
litet antal studenter får komma till Storuman 
och Lycksele och göra mycket av sin kliniska 
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Ambulanser går inte alltid att få tag på, men helikoptertransporter är förhållandevis välutbyggt på ön.

Samfonden


