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I oktober 2018 startade Region Gotland pilotpro
jektet ”80/20” för att testa en arbetstidsmodell där 
allmänläkarna på två vårdcentraler i Visby fick en 
dag i veckan för utvecklingsarbete. Målet var att 
höja kvaliteten och samtidigt locka allmänläkare att 
stanna på Gotland. Men projekttiden var kort, bara 
tre månader, och när det hela skulle utvärderas hade 
projektledaren på Region Gotland slutat. Här hade 
det hela kunnat dö, om det inte varit för allmän
läkaren Susanna Althini, som har kämpat vidare.

– Jag hoppas och tror att vi är på väg bort från 
”fokus på produktion och telefontillgänglighet” 
mot ”fokus på professionell utveckling”. Det förra 
har ju inte hållbart lett till varken bättre läkar
bemanning, högre kvalitet, mer kontinuitet eller 
bättre tillgänglighet, menar Susanna.

Hon tycker att det finns en vilja från regionen, 
en insikt om att utvecklingsarbete är viktigt, och 
att vi allmänläkare är viktiga.

– Man ser fördelarna med att förändra allmän
läkaruppdraget genom att lyfta fram och prioritera 
professionell utveckling. Det behövs fast anställ
da allmänläkare som kan leda utvecklingsarbetet 
på golvet.

För Susanna fortsatte arbetet även efter att pro
jekttiden tagit slut, om än inte riktigt som förut. 
Vårdcentralerna har haft kvar sina dagliga ronder 
för läkarna, där man kan diskutera och dra svåra 
fall och få till en kollegial dialog. För de flesta av 
läkarna försvann dock heldagen för utvecklingstid. 
Själv har Susanna utvecklingstiden inskriven i sitt 
anställningskontrakt, något som var ett mycket 
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Förra hösten skapade allmänläkarna i region Gotland rubriker genom att regionen avsatte en dag i veckan för ut-
vecklingsarbete. Under våren avstannade projektet, men allmänläkaren Susanna Althini har inte givit upp. Hon har 
utvecklingstid inskrivet i sitt anställningskontrakt. Och efter sommaren börjar projektet om igen.

Kortfattat om Susanna Althini

Ålder: 46 år.
Familj: man, fyra barn och två katter.
Bor: Villa i Visby.
Utbildning: magisterexamen molekylärbio
logi GU, PhD neurovetenskap UU, läkar
utbildning UU, AT KSHuddinge/Visby, ST 
allmänmedicin Visby.
Arbetar: distriktsläkare på vc Visby Norr.
Drivs av: det måste få vara roligt att jobba!
Roas av: mina barn.
Oroas av: vi människors kollektiva oförmåga 
att värja oss mot polariserande krafter...
Förebild/mentor: vill nämna tre distrikts
läkare som jag gärna vänder mig till och 
pratar allmänmedicin – Ulf Måwe, Umeå, 

Åke Åkesson, Borgholm, Gösta Eliasson, 
Falkenberg. En viktig förebild beskrev sig 
själv som en rufsig gammal uggla.
Råd jag skulle vilja ge till socialminister 
Lena Hallengren: tänker att lite ”profes
sionsmiljarder” under några år med målet 
att rekrytera läkare och sjuksköterskor till 
allmänmedicinen skulle göra susen för ett 
hållbart framtida sjukvårdssystem. Sikta 
på en specialist i allmänmedicin per tusen 
svenskar om fem år. Lika många distrikts
sköterskor. Gör uppdragen attraktiva genom 
att skapa förutsättningar för växande kom
petens och utvecklingskraft ”på golvet” – 
nära våra patienter!
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– Jag har dialog med ledningen om det jag vill 
göra, för att vi ska vara överens om att det är vik
tigt. Det handlar om ömsesidigt förtroende. Sen 
är det ju viktigt att personalen hakar på och bidrar 
med sina perspektiv. Allt utvecklingsarbete tänker 
jag behöver göras i tvärprofessionella team.

”Nån rutin som ingen hinner läsa”
För framtidens vårdutmaningar tror Susanna det 
är viktigt att fler börjar jobba med schemalagd 
utvecklingstid.

– Omställningen till ”God och nära vård” 
kommer bara fungera om allmänläkaren har ett 
tydligt formulerat uppdrag och mandat att leda 
utvecklingsarbetet. Det kommer inte att fungera 
med centrala vårdutvecklare långt bort i admi
nistrationen – de känner inte våra patienter. Det 
som centrala vårdutvecklare tar fram är säkert 
jättebra många gånger men når sällan ut och 
fungerar därför inte i verkligheten. I bästa fall 
blir det nån rutin som ingen hunnit läsa. När vi 
allmänläkare får leda utvecklingen på golvet blir 
implementeringsfasen naturligare. Dessutom kan 
jag tycka att det är tröttsamt att administratörer 
ska styra hur jag ska sköta mitt uppdrag – jag har 
en jättelång utbildning som samhället bekostat 
– och jag behöver utrymme för att kunna ta ett 
hållbart professionellt ansvar, säger Susanna. Sen 
vill jag så klart gärna ha hjälp av olika administra
törer, controllers m.fl. utifrån att vi tillsammans 
jobbar mot samma mål och bidrar med våra olika 
kompetenser.

Regionen har nu anställt en ny projektledare 
och den uteblivna utvärderingen kommer i höst. 
Under sommaren har Susanna träffat den nya 
projektledaren och fått löften att 80/20projektet 
återupptas till hösten. Exakt hur långt det blir den 
här gången är inte bestämt.

– Projektet förlängs så att vi kan jobba vidare. 
Det blir toppen, säger Susanna. Ska man ändra 
en kultur behövs mer än tre månader. Kanske tre 
år, funderar hon – då kan vi göra stordåd.

Frågan är vad som händer om Susanna skulle 
bli sjuk, flytta eller inte orka. Dör projektet med 
utvecklingstid då?

– Det hoppas jag verkligen inte, jag tror möjli
gen att det kanske tappar lite fart. 

viktigt krav från hennes sida. Det erbjudandet vet 
hon dock inte om någon annan fått. Susanna tror 
inte att de som rekryterats senaste året har krävt 
det heller, eftersom 80/20projektet dök upp. Hon 
tänker att Gotland befinner sig i ett kulturskifte 
– det går alltid segt i början – men om ett tag 
kommer detta vara en självklarhet.

– Att bedriva utvecklingsarbete kan ju låta 
främmande, så abstrakt – inget man orkar och 
vill prioritera när man känner sig otillräcklig i sitt 
patientarbete. Man ska jobba efter nån förbätt
ringsmodell, hitta något mätbart och följa upp 
siffror, och så blir det krångligt att implementera. 
Jag tror inte det ska vara för fyrkantigt. Jag tänker 
att alla läkare har idéer på hur de vill få sin mot
tagning att fungera bättre, något de vill fördjupa 
sig i. Om kulturen och arbetssituationen tillåter 
det, kommer det vara naturligt för alla att lägga 
kraft på att förändra sådant som inte fungerar 
så bra. Professionell utveckling är ryggraden i 
allmänläkaruppdraget, säger Susanna.

– Med de STläkare som varit involverade från 
början, och snart blir klara, blir det annorlunda, 
tror hon. De bidrar till kulturskiftet – de vill ha 
ett balanserat och hållbart uppdrag.

Utvecklingstid är inte kurser
När Susanna drog igång arbetet med en dag i 
veckan för utvecklingsarbete, hade hon precis 
börjat som ny specialist på en vårdcentral som 
dittills helt gått runt med bara hyrläkare. Totalt 
var de tre fast anställa specialister på nästan 
13 000 patienter. Den första tidens ”utveckling” 
bestod i att ordna enkla saker som att se till att 
rummen hade rätt utrustning. Man började städa 
upp i kallelselistor, där olika hyrläkare satt upp 
patienter utan närmare tanke på vem som skulle 
kallas och vem som inte behövde kallas. Susanna 
fick ansvar för demens på vårdcentralen och satte 
ihop ett team för att skapa rutiner. På det sto
ra hela fungerade det bra och den avsatta tiden 
kunde användas för just förbättringsarbete. Vid 
ett tillfälle bestämdes det dock i organisationen 
att alla skulle gå en konflikthanteringskurs, och 
Susanna fick då avsätta sin utvecklingstid, vilket 
gjorde henne arg.

– Utvecklingstid och kurser är inte samma sak. 
Det hade jag svårt att acceptera, kommenterar 
hon och framhåller att inte heller deltagande i 
medicinska kurser är att se som utvecklingsarbete 
och bör ligga utanför den avsatta tiden, vilket hon 
också fått gehör för från sin chef.

– Jag tänker att ett hållbart allmänläkarupp
drag står på tre ben, det kliniska arbetet med 
patienterna, utvecklingsarbete och medicinsk 
fördjupning. Tillsammans är dessa ben basen för 
professionell utveckling och en stark progressiv 
allmänläkarkår är en grundläggande förutsättning 
för omställningen till ”God och nära vård”.

Hon är noga med att förankra sina utvecklings
idéer med sina chefer.

Om kulturen 
och arbetssitu-
ationen tillåter 
det, kommer 
det vara na-
turligt för alla 
att lägga kraft 
på att förändra 
sådant som inte 
fungerar så bra.

Susanna har fått utvecklingstiden inskrivet i anställningskontraktet.
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Ett hållbart 
allmänläkarupp-
drag står på tre 
ben: det kliniska 
arbetet med 
patienterna, ut-
vecklingsarbete 
och medicinsk 
fördjupning.

Som ST jobbade Susanna 
Althini deltid, men med ut-
vecklingstid en dag per vecka 
orkar hon jobba heltid. På så 
vis tas hennes kompetens 
tillvara, menar hon. Dessutom 
hinner hon med familjen.


