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I november hölls det årliga fackliga 
seminariet i Steninge vik. På video-
länk diskuterade regeringens utre-
dare Anna Nergårdh, med publiken, 
det pågående arbetet för att stärka 
svensk primärvård.

Från SKL deltog även distriktsläka-
ren Ulrika Elmroth som berättade om 
primärvårdens eget kvalitetssystem, 
Primärvårdskvalitet.

Det tar cirka 20 minuter att åka med 
bil från Arlanda till Steningeviks konfe-
rensanläggning, belägen med utsikt över 
Mälaren.

I år lockade Distriktläkarföreningens 
fackliga seminarium fler deltagare än 
vanligt.

Seminariet inleddes av Camilla San-
din Bergh, studierektor för ST-läkare i 
Göteborg, som berättade om en enkät 
om primärvårdens framtid som skick-
ats ut till drygt 1 000 ST-läkare samt 
till 800 DLF-medlemmar födda på 
1970-talet.

– Ett av resultaten är att många 
inte kan tänka sig att arbeta heltid. 
När ST-läkare randar sig arbetar de 
100 procent, men så snart de är kla-
ra och börjar arbeta på en vårdcentral 
vill många gå ned i arbetstid. Andelen 
70-talister som inte vill jobba heltid är 
ännu högre.

De främsta orsakerna är en för hög 
arbetsbelastning med högt tempo och 
stress samt svårigheter att kombinera ar-
bete med ett fungerande familjeliv.

– Om alla klarade av att arbeta 100 
procent skulle massor av resurser tillfö-
ras primärvården.

Sverige har ett ”sjukhustungt” system 
där 1 av 6 är specialister i primärvården 
medan 5 av 6 specialister arbetar i slu-
tenvården.

– Skulle vi kunna omfördela så att 
primärvården får 2 av 6 specialister och 

slutenvården minskar antalet till 4 av 6, 
då skulle vi fördubbla resurserna för pri-
märvården medan slutenvården endast 
skulle tappa 20 procent.

Enkäten kartlade även vilka de vik-
tigaste åtgärderna är för en bättre ar-
betsmiljö? Att bestämma över tidbok 
och arbetsformer, att ha ett tydligt 
och avgränsat uppdrag, att ha tid för 
reflektion och fortbildning, ett bättre 
samarbete med slutenvården, bättre 
IT-system och längre patientbesök ran-
kades högt.

Påverka utredningen
Många allmänläkare trivs med sitt yr-
kesval och gillar den medicinska bred-
den som ryms inom specialiteten. Att 
möta patienter i alla åldrar, variationen 
i arbetsuppgifterna, ingen jourtjänstgö-
ring, teamarbetet, självständigheten och 
helhetstänket, är andra viktiga skäl till 
yrkesvalet.

– Resultaten från enkäten får ses som 
ett viktigt inspel till regeringens utre-

dare Anna Nergårdh. Det är viktigt att 
professionen engagerar sig, vi har nu 
en unik möjlighet att påverka och lyfta 
fram de viktigaste frågorna samt ge för-
slag på åtgärder, säger Camilla Sandin 
Bergh.

På videolänk från Stockholm med-
verkade Anna Nergårdh som berättade 
om den pågående utredningen Sam-
ordnad utveckling för god och nära 
vård.

Hon fick också svara på frågor från 
deltagare; hur ska omfördelningen av 
resurser gå till? Vilka driftsformer ska 
finnas? Ska det finnas ett listningstak 
och hur ska det utformas? Vad betyder 
begreppet ”nära vård” utöver en geo-
grafisk definition? Hur ser finansie-
ringen av framtidens primärvård ut? 
Hur löser vi kompetensförsörjnings-
frågan?

(I Distriktsläkaren nummer 5, 2017 
publicerades en intervju med Anna Ner-
gårdh om innehållet i utredningen och 
tankarna framåt). 

Kvalitetsutveckling och framtidens primärvård
– två teman vid konferensen i Steningevik 2017

Camilla Sandin-Bergh, ST-studierektor i Göteborg och Marina Tuutma, ordförande för DLF.
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Hur vet du att du gör ett bra jobb?
Under torsdagens seminarium medver-
kade Ulrika Elmroth, distriktsläkare och 
projektledare för kvalitetssystemet Pri-
märvårdskvalitet på Sveriges kommuner 
och landsting. Hon berättade om en 
nyligen genomförd undersökning som 
identifierat människors olika behov och 
förväntningar. Vissa patienter är själv-
ständiga och engagerade och vill vara 
med i besluten och diskutera alternati-
va behandlingar, andra är engagerade, 

men oroliga att de inte ska bli lyssnade 
på eller få rätt hjälp. Det finns också en 
grupp av patienter som är traditionella 
och ”obrydda”; de oroar sig inte särskilt 
mycket för framtida hälsoproblem och 
lämnar över mycket av ansvaret till vår-
den; de har full tillit till vårdpersonalens 
råd och rekommendationer. Och så 
finns det en grupp med lågt självför-
troende som är sårbar och orolig, som 
väntar in i det längsta med att söka vård 
och som är rädd för att visats på sjukhus. 

De känner inte att de har kontroll över 
sin egen hälsa och tror i regel inte att de 
kommer att bli lyssnade på.

– När man lägger upp arbetet på en 
vårdcentral är det viktigt att tillmötes-
gå de olika behoven som finns i befolk-
ningen. Och det behöver inte vara an-
tingen fysiska eller digitala besök, utan 
en blandning av olika mötesformer.

I dag har hälften av Sveriges 1 200 vård-
centraler tillgång till Primärvårdskvalitet, 
ett kvalitetssystem sprunget ur professi-

Kan robotar och AI ersätta vissa av allmänläkares arbetsuppgifter? Deltagare vid årets fackliga seminarium diskuterade digitalisering och intelligenta 
kunskapsstöd.

Anna Nergård medverkade på mötet via videolänk, från Stockholm.
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heten och bemanningen. Det ger också 
verktyg till förbättrade arbetssätt, vilket 
bidrar till en större arbetsglädje, säger 
Ulrika Elmroth.

Text och foto:
Eva Nordin

Journalist

Hanna Åsberg, SFAMs ordförande. Britt Bergström, valberedningen/centrala DLF.Anna Gustafsson, DLF Örebro.

Ylva Sandström, DLF Stockholm.

onens behov och förväntningar och an-
passat till primärvårdens förutsättningar.

– Det är ingen byråkratisk produkt 
utan framtaget av oss som arbetar i pri-
märvården. Nu är vi sex professionsför-
eningar som är med i arbetet och som 
gemensamt har tagit fram indikatorer 
med stort fokus på bland annat konti-
nuitet och multisjuklighet.

– Kvalitetssystemet speglar den breda 
verksamheten på en vårdcentral och ger en 
god och översiktlig bild av vilka patienter-
na är och vad som är viktigt för dem. Det 
är också ett verktyg för att arbeta på ett 
mer patientsäkert sätt och att kunna pri-
oritera dem med störst behov och sämst 
förutsättningar, säger Ulrika Elmroth.

Verktyg för dialog
Kvalitetssystemet är enkelt att använda, 
menar hon.

– Det använder befintlig strukturerad 
dokumentation och det sker i en auto-
matisk hämtning ur befintliga system. 
Det krävs inga extra registreringar.

Vårdcentraler som använder Primär-
vårdskvalitet kan se alla uppgifter om sin 
egen verksamhet och följa upp vården av 
enskilda patienter. Som referens visas ge-
nomsnittsvärden från hela landet.

Systemet omfattar effektiva verktyg 
till ett strukturerat förbättrings- och ut-
vecklingsarbete i tre steg:
• kartläggning; vilka är patienterna och 

vad söker de för?
• identifiering med hjälp av specifika 

frågor; vad gör störst nytta? Hur kan 
man förenkla och minska upprepat 
arbete? Hur kan man skapa störst 
värde i relation till kostnad?

• planering, genomförande och upp-
följning; vem gör vad och hur? Hur 
tillgodoser man patienters olika be-
hov och förväntningar? Vilka föränd-
ringar leder till en förbättring?

– Primärvårdskvalitet kan också använ-
das i dialog med tjänstemän och poli-
tiker för att skapa en tydlighet om vad 
primärvården är och ger en bild av den 
omfattande verksamheten. Med kvali-
tetssystemet blir det också enklare med 
schemaläggning, att planera verksam-

FAKTA:
PRIMÄRVÅRDSKVALITET

Primärvårdskvalitet är ett natio-
nellt system för kvalitetsdata i 
primärvården. Det ger stöd för 
vårdcentralerna att följa upp och 
förbättra sitt arbete.
Primärvårdskvalitet är ett sam-
verkansprojekt mellan SKL, na-
tionella kvalitetsregister, svensk 
sjuksköterskeförening, Fysiote-
rapeuterna, SFAM och Sveriges 
arbetsterapeuter.

Att som landsting eller privat 
vårdgivare ansluta sig till Primär-
vårdskvalitet innebär tre åtag-
anden: rapportera, återkoppla 
och använda. Varje landsting/re-
gion och privat aktör bestämmer 
själv hur de utformar sina arbets-
former och IT-lösningar.

Källa: Sveriges kommuner
och landsting, SKL
Kontakt: ulrika.elmroth@skl.se
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