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När jag skriver detta har jag va-
rit ordförande för SFAM i ett 
par månader. Jag vill börja med 

att tacka er alla för förtroendet och även 
tacka för allt stöd och all uppmuntran jag 
fått. Det värmer!

Beröm och uppmuntran på arbetsplat-
sen är viktigt. Min erfarenhet är att vi 
tenderar att vara så fokuserade på vårt 
eget att vi glömmer bort att peppa varan-
dra. Jag är inget undantag men försöker 
påminna mig så ofta jag kan. Att i en tung 
och stressig vardag kunna visa uppskatt-
ning och berömma varandra tror jag är en 
av nycklarna till trivsel på arbetsplatsen 
och välfungerande primärvård.

Som SFAM-ordförande försöker jag 
bidra till detta bland annat genom att 
sprida goda exempel. Vissa exempel kän-
ner många till såsom Christer Anderssons 
Bergsjön, Åke Åkessons Hemsjukhuset, 
Peter Berggrens Storumans hälsocentral 
och Sanna Althinis 80/20 på Gotland. 
Många andra fina exempel är inte lika 
kända. Låt oss tillsammans identifiera 
och sprida dessa! Och den som gör bra 
insatser ska vara stolt över det och berätta 
för oss andra utan att rädas Jante.

Det finns så många allmänläkare i Sve-
rige som bidragit med så många goda 
idéer. Inte minst inom SFAM finns det 
otaliga personer som, till stor del ideellt, 

gör berömvärda insatser i det tysta. Dels 
vill jag nämna min styrelse som har väl-
komnat mig med öppna armar och dels 
alla lokalföreningar, råd och nätverk. Sen 
har vi denna fina tidning som sköts av 
Ingrid Eckerman, hemsidan som Karin 
Lindhagen förtjänstfullt tar hand om 
och den allmänmedicinska kämpen Ulf 
Måwe som outtröttligt fortsätter, bland 
annat med sitt fortbildningsprojekt. Och 
då har jag bara nämnt några.

SFAM är en förening som vi kan vara 
stolta över och där vi ska fortsätta att 
uppmärksamma och uppmuntra alla 
dessa idéer, initiativ och personer. Och 
ni som har idéer och frågor, hör gärna 
av er till oss i styrelsen angående både 
stort och smått. Alla uppslag och tankar 
är av intresse.

Ovan nämnda personer är huvudsakli-
gen rutinerade rävar. Jag själv har mindre 
rutin vilket har både för- och nackdelar. 
Nu behöver primärvården även yngre 
kollegor som kliver fram och vill engagera 
sig som chefer, som forskare, i SFAM-ar-
bete, i styrgrupper, som politiker eller på 
annat sätt. Det finns inget facit på hur 
man ska gå till väga utan det är bara att 
ta för sig.

De senaste månaderna har varit hek-
tiska för mig med mycket att sätta mig 
in i och många nya intryck. Starten som 

ordförande blev lite turbulent eftersom 
den vårdcentral i centrala Stockholm jag 
har jobbat på i nio år inte beviljade mig 
tjänstledigt på 40 procent för att vara 
SFAM-ordförande. Det kom som en 
trist överraskning då jag alltid trivts och 
känt mig trygg på denna vårdcentral som 
alltid har varit välfungerande med nöjda 
patienter och bra kollegor.

Om detta är ett generellt problem är 
det dåligt för svensk primärvård. Kollegor 
som tar på sig uppdrag för att förbättra 
allmänmedicinen måste självklart få allt 
stöd som går. För mig ledde det till att jag 
sade upp mig och nu har jag istället börjat 
på Tensta vårdcentral i Stockholm. En 
vårdcentral med andra sorters utmaning-
ar än en vårdcentral i centrala Stockholm, 
både socioekonomiska, språkliga och vad 
gäller sjukdomspanoramat. Det kommer 
att bli spännande, utmanande och nyttigt 
för mig både som läkare och människa.

Vad vill jag då uppnå som ordförande?
Prio ett är att enträget och målmed-

vetet fortsätta arbetet för en ordentlig 
primärvårdsreform som ger oss rimliga 
arbetsvillkor och därmed en bättre arbets-
miljö. Utan bra grundförutsättningar för 
oss och för framtida kollegor spelar andra 
insatser mindre roll.

Prio två är att på olika sätt försöka för-
medla att vi har världens bästa jobb så att 
yngre kollegor väljer allmänmedicin. Det 
är naturligtvis något vi alla måste käm-
pa för även om det är en fin balansgång. 
Att å ena sidan problematisera kring en 
underfinansierad primärvård där kollegor 
bränner ut sig samtidigt som vi, när det 
funkar, har ett fantastiskt jobb.

Sen vill jag göra det jag kan för att sti-
mulera forskning, möjliggöra kompetens-
utveckling och arbeta med att sprida goda 
idéer. Dessa frågor är inte mindre viktiga 
men de blir mycket enklare att driva med 
bra grundförutsättningar och kollegor 
som vill arbeta inom primärvården.

Magnus Isacson
Ordförande

magnus.isacson@sfam.se 

Uppmuntran och initiativ
ger primärvården en bättre framtid

Från vårt framtidsseminarium i Almedalen.
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Tillverkandet av AllmänMedicin 
sker enligt sin egen cykel. Jag 
glömmer helt bort att jag har 

ett uppdrag. Så närmar sig manusstopp. 
Paniken börjar växa – får jag in material? 
Blir det någon tidning över huvud taget? 
Det droppar in. Jag börjar läsa, föreslår 
förändringar, skickar tillbaka. Är förfat-
taren hemma? Ser hen mailet? Paniken 
växer. Hur ska jag hinna med allt detta på 
några veckor, tillsammans med alla andra 
uppdrag jag tagit på mig?

Så plötsligt faller det på plats. Jag har 
fått tillräckligt mycket material, jag har 
fått tillbaka reviderade versioner, omsla-
get är klart. Hurra! Det blir en tidning! 
Axlarna sjunker, lättnadskänslan är stark.

Sedan glömmer jag att jag har ett upp-
drag. Så närmar sig manusstopp …

Så här räknar jag med att ha det fram 
till våren 2022. Då har jag fyllt 80 år, och 
då anser jag att det är dags för mig att slu-
ta som chefredaktör. Någon yngre, gärna 
i pensioneringsåldern som klarar sådana 
här svängande cykler, är välkommen att 
ta över. Någon som har lite yngre kon-
takter än vad jag har. Du är välkommen 
att prya i redaktionen!

Förutom att det är ganska roligt be-
höver jag pengarna. De senaste åren har 
utgifterna vuxit. Dels betalar jag min in-
diska familj en ganska stor summa pengar 
varje månad till mina ”barnbarns” studier 
– och det lär jag få hålla på med länge. 
Sedan är det de här nya bonusbarnbar-
nen – de ensamkommande afghanska 
ungdomarna. En har bott hela somma-
ren på Paris gator men har nu fått flytta 
in i ett boende – han hade tur och blev 
”normal”, dvs. hans fingeravtryck åter-
fanns inte i Dublinregistret. En annan 
bor kvar i Sverige, papperslös – vilket slö-
seri på en sådan begåvning! Än så länge 

ingen ”egen” i Kabul, men där, liksom på 
Sveriges gator, finns många som behöver 
ekonomiskt stöd. Barnfamiljerna som 
just nu sittstrejkar på Norra Bantorget 
har fått sina bidrag minskade och lever 
under existensminimum.

Statistik och epidemiologi är svårt
På sidan 26 presenteras Minna Jo-
hanssons avhandling där screening av 
bukaortaaneurysm ifrågasätts. Läser man 
diskussionen i Läkartidningen framgår 
det hur svår forskning är som bygger på 
statistik och epidemiologi.

Man vill gärna tro att Socialstyrel-
sen anlitar den högsta vetenskapliga 
kompetensen även inom statistik och 
epidemiologi. Att så inte är fallet visar 
både Minnas och hennes kollegors kri-
tik, liksom kritiken av de medicinska 
åldersbedömningarna (se Wikipedia: 
Medicinsk åldersbedömning). I båda 
fallen har man, på grund av bristande 
kompetens, presenterat slutsatser som 
kan vara felaktiga.

#utantystnadsplikt var de kvinnliga lä-
karnas metoo-rörelse. Att kvinnliga fors-
kare är mer utsatta än manliga har vi hört 

tidigare. Ett exempel är min kursare, den 
numera erkända forskaren och professorn 
Kerstin Uvnäs Moberg, som lyfte fram 
betydelsen av ”amningshormonet” oxyto-
cin. Minna har dessutom fel specialitet: 
allmänmedicin.

Tyvärr finns det fortfarande anledning 
för kvinnliga läkare att bli medlemmar i 
KLF, Kvinnliga läkares förening. Jag tror 
att läkare med utländsk härkomst skulle 
behöva en liknande förening – eller åt-
minstone en facebookgrupp.

Nummer 1-2020 av AllmänMedicin 
har temat ”Ny som läkare i Sverige”. 
Välkommen med dina egna erfarenhet-
er, eller med re-
flektioner över vårt 
mottagande av nya 
kollegor!

Ingrid Eckerman
Chefredaktör

Stockholm
chefredaktor@sfam.se

Att vara chefredaktör
eller kvinnlig forskare

”Primärvården har blivit bättre!” är temat för AllmänMedicin 4-2019. Det kan finnas chans att få in någonting om du omedelbart 
kontaktar chefredaktor@sfam.se. Ditt bidrag måste vara inskickat allra senast 28 oktober.

Kvinnliga Läkares Förening
Kvinnliga läkares förening har sina rötter i Kvinnliga Läkares Kommitté, bildad 1916 
av Karolina Widerström. Hon var Sveriges första kvinnliga läkare, utexaminerad 1888.

KLF är öppen för såväl kvinnliga läkare som kvinnliga läkarstuderande. Enligt stadgarna 
måste medlem vara med i läkarförbundet och vara kvinna. Män eller icke medlemmar 
i förbundet får vara stödmedlemmar utan rösträtt. Idag finns tre manliga medlemmar.
Det är fortfarande framförallt män som intar ledande positioner. Värderingen av arbetet, 
inom klinik, forskning och ledarskap måste ske utifrån jämställda principer.
https://slf.se/sveriges-kvinnliga-lakares-forening/om-oss/ 
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I slutet av juni åkte jag för att representera SFAM och Sve-
rige på WONCA Europas årliga konferens. Denna gång 
gick konferensen av stapeln i Bratislava, Slovakien. Första 

dagen ägnades främst åt fullmäktigemötet som alltid äger rum i 
anslutning till konferensen. Det var en fascinerande upplevelse.

Trots många punkter och enstaka delegater som ville kom-
mentera det mesta gick mötet smidigt och en hel del beslut 
kunde tas. Jag tänker på EU-parlamentet där man är 751 de-
legater och alla pratar olika språk. På WONCA Europa var vi 
färre delegater än så och alla kunde hålla sig till engelska.

Det mest intressanta på dagordningen var val av ny President 
Elect, en person som framöver ska tillträda som president för 
WONCA Europa. I vanliga fall är man President Elect i tre år, 
därefter President i tre år och slutligen Immediate Past President 
i ett år. Man får enligt stadgarna bara sitta i styrelsen i tio år. 
Det var annorlunda denna gång eftersom nuvarande president 
Mehmet Ungan från Turkiet redan suttit sex år i styrelsen när 
han valdes till President Elect 2016. Man borde ha insett redan 
då att han kunde sitta som president i bara ett år när han till-
träde sin post i år, 2019, men det hade man missat.

Fram till februari i år var Anna Stavdal President för WON-
CA Europa. Förra året valdes hon till President Elect för 
WONCA World och valde därför att avgå från posten som 
europapresident. Hon lämnade över till Mehmet Ungan som 
i sin tur kommer avgå efter WONCA Europa-konferensen i 
Berlin nästa år, 2020.

Den som valdes som President Elect i Bratislava tillträder 
alltså som president redan nästa år. Valet stod mellan professor 
Shlomo Vinker från Israel och doktor Andree Rochfort från 
Irland. Bägge fick hålla en fem minuters presentation. Shlomos 
presentation tog på sekunden fem minuter medan Andree drog 
över mer än en minut. Slutresultatet blev 18–17 till Shlomo 
Vinkers fördel.

Samma kväll anordnades en öppningsceremoni och dagen 
efter satte själva kongressen igång. Jag lyssnade bland annat på 
föreläsningar om hur nöjdhetsparametrar hos patienter föränd-
ras när primärvårdsbudgeten ökar, vilka system man har för 
primärvårdsjourer i olika delar av Europa, en IBS-föreläsning, 

riktlinjer avseende hypertoni, varför primärvårdsforskning är 
viktig och lite om e-hälsa i Nepal.

Jag slogs av hur likartade problem man ställs inför som all-
mänläkare oavsett var i Europa man arbetar. Hur man hanterar 
digitaliseringen, relationer mellan generalister och specialister, 
problem med den ekonomiska styrningen och mycket annat.

Det fanns enstaka svenska föreläsare också, men alltför få. 
Professor Carl Johan Östgren från Linköpings universitet pra-
tade om vår allmänmedicinska nationella forskarskola, Magnus 
Nord från Valla vårdcentral i Östergötland föreläste om proaktiv 
vård för sköra äldre och professor emeritus Lars Agreus från 
Karolinska Institutet föreläste om gastroenterologi i primärvård.

Min vistelse avslutades med mottagning på den brittiska am-
bassadörens residens, dit alla fullmäktigedelegater var inbjudna. 
Det är tydligen ett återkommande koncept på WONCA Eu-
ropa-kongresser. Det var trevligt och det är inte utan att man 
tycker lite synd om engelsmännen som i alla sammanhang 
måste ursäkta sig för Brexit.

Det slog mig under kongressen att det verkar finnas en väldig 
stolthet i att vara allmänläkare hos holländarna men även hos 
engelsmännen. Jag tror att vi allmänläkare i Sverige också är 
stolta över vår profession men att vi skulle kunna vara ännu 
stoltare och visa det.

Det var trevligt att lära känna mina nordiska ordförande-
kollegor och höra om deras erfarenheter och tankar. Jag kände 
mig välkommen in i den nordiska gemenskapen och ser fram 
emot fint samarbete med dem framöver inom NFGP (Nordic 
Federation of General Practitioners).

Vi har mycket att lära av andra länder 
och de av oss. Vi allmänläkare har ingen 
stark tradition av att åka på kongresser. 
Det borde vara en självklarhet att det fanns 
utrymme tidsmässigt och ekonomiskt för 
ST-läkare och specialister att göra det.

Magnus Isacson
Ordförande, SFAM

Fullmäktigemöte i full gång. Längst till vänster i bild sitter president Mehmet 
Ungan och Anna Stavdal.

Merja Laine, ordf Finland. Petter Brelin, ordf Norge. Salome Arnardottir, ordf 
Island. Anna Stavdal, president elect WONCA World, Norge. Roar Maagaard, 
avgående styrelseledamot WONCA Europa, Danmark. Magnus Isacson, ordf 
Sverige. Johann Sigurdsson, ordf NFGP, Island.

WONCA Europa-konferens i Bratislava
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habilitering och habilitering (kapitel 7). 
Kapitel 8 diskuterar forskning, utveckling 
och utbildning, och kommentarer till 
detta avsnitt lämnas här i AllmänMedicin 
i en separat artikel (se s. 8). Det sista 
kapitlet behandlar förutsättningarna för 
det fortsatta omställningsarbetet.

Utgångspunkten för utredningarna kan 
sägas vara att svensk sjukvård, trots god 
resurstillgång och inom många områden 
utmärkta resultat, har klara brister och 
står inför stora framtida kapacitetspro-
blem. Tillkortakommandena är framför 
allt att sjukvården upplevs fragmenterad 
och svårtillgänglig, med bristande sam-
ordning och delaktighet.

De viktigaste förutsättningarna för den 
pågående omställningen framhålls vara 
kompetensförsörjningen, digitaliseringen 
och Vision e-hälsa 2025 (citat 1 och 2). 
Socialstyrelsen påtalar behovet av natio-
nell samordning, statistik, prognoser och 
planering vad gäller medarbetartillgång.

Den nya behovsstyrda vårdgarantin 
trädde i kraft 1 januari 2019 och har va-
rit föremål för en del kontrovers varför 
utredningen gör ett förtydligande om 
att behovsbedömning, oförändrat, alltid 
skall föregås av triagering till lämpligaste 
profession för att vårdgarantin över hu-
vud taget skall träda i kraft. Januariav-
talets 73-punktslista inkluderar en mål-
sättning om en primärvårdsreform under 
innevarande mandatperiod (punkt 60).

Begreppen sluten och öppen vård byg-
ger delvis på föråldrade omständigheter 
och tycks karakteriseras av en del cirkel-
resonemang. Samordningsbehovet såväl 
inom sjukvården som mellan sjukvården 
och andra aktörer är större än någonsin 
med hänsyn till ökad patientrörlighet 
och valfrihetssystem, men regelverken 
för dokumentation och informations-
överföring försvårar ofta överblick och 
sammanhållna processer med hänvisning 
till sekretess. Från och med 2018 ingår 
arbetet med patientkontrakt i överens-
kommelsen mellan regeringen och SKL 
om den s.k. patientmiljarden (citat 3).

Det kan ifrågasättas om orsaken till pri-
märvårdens upplevt bristande tillgänglig-
het, vårdens bristande samordning, kon-
tinuitet och personcentrering egentligen 
är otillräcklig formell reglering. Utred-
ningen gör en ansats till att problema-

Anna Nergårdh lämnade i maj in 
det tredje delbetänkandet i den 
pågående utredningen God och 

nära vård, denna gång med underrubri-
ken Vård i samverkan (SOU 2019:29). 
Det är en bakgrundsbeskrivning till 
slutbetänkandet i utredningen som skall 
komma i mars 2020, och innehåller där-
för inga konkreta förslag. De områden 
som ännu inte behandlats i förhållande 
till direktiven för utredningen är:
• begreppen sluten och öppen vård
• gränssnitt och samverkan mellan 

primärvården och kommun
• samordning av vårdinsatser vid om-

fattande och komplexa vårdbehov
• vårdplaner och patientkontrakt
• läkare och fysioterapeuter på natio-

nella taxan
• frågan om resursöverföring mellan 

sjukhusvård och primärvård

De första kapitlen utgör en historieskriv-
ning av hur svenska sjukvård organiserats 
och omorganiserats sedan 1920-talet och 
till modern tid; lagar och reformer, hur 
kostnader har fördelats och ersatts, samt 
förändringar i huvudmannaskap och reg-
lering. Härefter följer kapitel som beskri-
ver den svenska sjukvårdens strukturer 
(kapitel 4), samverkansfrågor (kapitel 5), 
systemet med den s.k. nationella taxan 
(kapitel 6) och förebyggande arbete, re-

Vård i samverkan
(SOU 2019:29).

Norstedts
Juridik AB 2019.

ISBN:
9789138249390

Styrelsens kommentar till

God och nära vård, delbetänkande 3: 
Vård i samverkan

Citat 1: Även om nya effektivare 
arbetssätt, digitala lösningar och 
artificiell intelligens (AI) av vissa ses 
som lösningen på [omställningens 
utmaningar] är vår uppfattning att 
det inom överskådlig tid kommer att 
råda brist på medarbetare i hälso- och 
sjukvården. Det är för vissa yrkes-
grupper en relativ brist, då utbildade 
personer väljer att söka sig bort från 
vården till andra branscher, men för 
andra en absolut brist. (3.2.1, s 62)

Citat 3: Satsningen ska främja hu-
vudmännens förutsättningar för att 
förbättra tillgängligheten till primär-
vården samt en mer patientcentrerad 
vård genom samordning, kontinuitet 
och helhetssyn. Överenskommelsen 
inriktas mot införandet av en förstärkt 
vårdgaranti inom primärvården samt 
att stödja införandet av patientkon-
trakt. (5.4.2, s 152)

Citat 2: Ett sätt att öka tillgänglig-
heten till vården är att tillhandahålla 
olika typer av digitala tjänster, såväl 
mellan vårdgivare som i kontakten 
med patienter. Införandet av sådana 
tjänster behöver göras på sätt som 
säkerställer att vård ges efter behov, 
att tjänsterna är inkluderande och 
att offentliga resurser används på ett 
klokt och effektivt sätt. (3.2.2, s 69)
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tisera detta (citat 4), men frågan borde 
ha kunnat utvecklas ytterligare. Värdet i 
vården uppstår i mötet mellan medborg-
are och vårdens medarbetare. Skarpare 
formulerade vårdgarantier och krav på 
ifyllda formulär blir slag i luften om det 
inte samtidigt finns goda förutsättningar 

för de involverade individerna, att kunna 
arbeta med känsla av kontroll, överblick-
barhet och matchning mellan uppdrag 
och resurssättning. Konkreta strategier 
för att uppnå detta saknas i stort sett idag.

Den sista underrubriken i hela del-
betänkandet är ”Blir resursöverföringen 
verkligen av?” Som tidigare hoppas utred-
ningen att uppföljning med transparent 
redovisning av bland annat resursandel 
till primärvård (citat 5) skall utgöra en 
tillräcklig drivkraft i detta avseende. 
SFAM har i dialog med DLF kommit 
överens om att DLF tar på sig huvudan-
svaret för att bevaka denna centrala fråga.

Inför och efter slutbetänkandet i mars 
2020 behöver SFAM, lokalt och cen-

tralt, arbeta för en primärvårdsreform 
som innebär att allmänläkare och annan 
personal inom primärvården ges förut-
sättningar för att utnyttja vår kompetens 
på rätt sätt, och som gör det attraktivt att 
arbeta inom primärvården.

För styrelsen

Citat 4: Mängden planverktyg kan 
motverka ett personcentrerat ar-
betssätt då en enskild patient eller 
brukare kan ha många olika planer 
men ändå uppleva att kontinuiteten 
och helhetssynen brister. (5.5.2, s 156)

Citat 5: Att följa det ekonomiska per-
spektivet över tid under den pågåen-
de omställningen är av stor vikt, och 
också en förtroendefråga vad gäller 
huvudmännens handlingskraft. (9.2, 
s 257)

Magnus Isacson
Tensta vårdcentral

Stockholm

Björn Landström
Tidans vårdcentral

Andreas Thörneby
Närhälsan

Kinna vårdcentral
andreas.thorneby@sfam.se
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Detta kapitel har delats upp i två delar, 8.1 Forskning och 
8.2 Utbildning och kompetensförsörjning. Styrelsen lämnar 
här synpunkter på en del centrala utdrag.

”Såväl i forskningspropositionen som i den natio-
nella Life science-strategin betonas behovet av ökad 
samverkan mellan traditionella forskningsområden, 
-discipliner och -organisationer.” (s. 226)

SFAM instämmer i att olika typer av forskning i primärvår-
den behövs för att beskriva den verklighet som allmänme-
dicinen verkar i. I utredningen nämns medicinsk forskning, 
omvårdnadsforskning, naturvetenskap, samhällsvetenskap 
och humaniora. Man nämner också de traditionella kvanti-
tativa och kvalitativa forskningsmetoderna. Redan nu sker 
primärvårdsforskning i det bredare perspektiv som utred-
ningen föreslår och vi instämmer att en ytterligare utveckling 
åt det hållet bör ske. Det ligger i linje med allmänmedicinens 
inriktning mot bredd, patient- och personcentrering samt 
kontinuitet.

”Det är också berikande för verksamheten, och 
bidrar till ett kritiskt granskande och lärande kli-
mat, att ha medarbetare med högre akademisk 
meritering i verksamheten…” (s. 230.)

”Se forskning som en investering, inte ett produk-
tionsbortfall” och ”…det behövs både generaliserad 
forskning och spetsforskning” (s. 236)

SFAM instämmer i dessa påståenden som tydligt signalerar 
att det bör bedrivas mer forskning i primärvården och att det 
måste ske som en naturligare del av arbetet.

”Noterbart är att medan primärvårdens ut-
bildningsuppdrag motsvarar cirka 10 procent av 
ALF-medlen för grundutbildning, står allmän-
medicin/primärvård endast för 1–2 procent av 
ALF-medlen för forskning” (s. 231)

SFAM deltar i samverkan med DLF och allmänmedicinska 
institutioner (SAFU) för att stödja allmänmedicinsk forskning 
och utbildning. Primärvårdens utbildningsuppdrag är flerfal-
digat större än de ALF-forskningsmedel som primärvården får 
del av. Här anser SFAM och SAFU att kraftiga förändringar 
behövs både genom hur forskningsmedlen fördelas och hur 
forskning inom primärvården stimuleras på det lokala planet 
(vårdcentralerna).

”Sammanfattning av SAFU:s handlingsprogram 
för forskning inom primärvård och allmänmedi-
cin.” (s. 233-235)

I utredningen finns ett större avsnitt som till stor del är taget 
från SAFU:s remissvar på delbetänkande 2 från utredningen. 
SFAM och SAFU uppskattar att dessa synpunkter ansetts vik-
tiga av utredarna. Dessutom är det uppmuntrande för utred-
ningens demokratiska förankring och stimulerar till fortsatta 
synpunkter från SFAM på utredningen.

”I Norge finns en statligt inrättad forskningsfond 
för allmänmedicinsk forskning, Allmenmedicinsk 
Forskningsfond, som finansierar stora forsknings-
projekt med allmänmedicinsk relevans och som har 
nära samarbete med de fyra allmänmedicinska uni-
versitetsinstitutionerna. Denna form av övergripan-
de finansiering bör även prövas i Sverige.” (s.235)

Detta är ett av de förslag från SAFU som skrivits med i delbe-
tänkandet och som vi i SFAM hoppas tas med i Anna Nergårdhs 
slutbetänkande. Värt att nämna är också att Nationella forskar-
skolan, som inte tog in några nya doktorander under 2018 pga. 
bristande finansiering, nu under 2019–2021 fått finansiering 
och kommer kunna fortsätta.

Om forskning, utveckling och utbildning 
i delbetänkande 3 av utredningen
God och nära vård
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”För vissa yrkesgrupper, som sannolikt i framti-
den kommer att ha en stor del av sin verksamhet i 
öppna vårdformer, är huvuddelen av praktik och 
VFU förlagd inom sluten vård. Detta beskrivs som 
problematiskt på flera sätt.” (s. 239)

SFAM anser liksom utredarna att VFU i större omfattning ska 
bedrivas inom primärvård. Det kommer att kräva handled-
ningsresurser på vårdcentralerna och en konsekvensanalys av 
hur verksamheten som helhet påverkas.

”… bör fortbildning inte bara handla om in-
hämtning av faktakunskap. Det behövs också tid 
för reflektion och emotionellt lärande.” (s. 242)

Här redovisar utredningen en bred syn på kompetens för vår-
dens medarbetare och inte minst allmänläkare som går i linje 
med en ökad fokusering på patientens existentiella situation 
(levnadsvillkor som sjuk). SFAM bedömer också att denna 
inriktning på fortbildning kommer att bidra med förutsätt-
ningar för den nödvändiga primärvårdsreform som behövs för 
att sjukvården som helhet ska fungera.

”Utredningen avser därför återkomma i frågan 
om behovet av att reglera även utbildningsuppdra-
get i HSL.” (s. 243)

Denna fråga som till stor del handlar om ekonomiska resurser 
för fortbildning väljer utredningen att skjuta framför sig. Det 
är oroande med tanke på att det är en av flera avgörande frågor 
för allmänmedicinens framtid.

Sammanfattning
SFAM anser att utredarna uppvisar lyhördhet gentemot forsk-
ning och vidareutbildning inom allmänmedicinen men att de, 
åtminstone ännu, inte kommer med tydliga förslag om hur 
omställningen av sjukvården ska gå till inom forsknings och 
utvecklingsområdet. Utredarna kommer med ett slutbetänkan-
de i mars 2020. Det finns all anledning för SFAM och SAFU 
att fortsätta framföra synpunkter till utredarna. Här finns ett 
uppdrag för lokala SFAM-avdelningar, SFAM:s råd och nätverk 
för hösten och vintern 2019–2020.

 Jäv saknas.

Magnus Isacson
Tensta vårdcentral

Stockholm

Andreas Thörneby
Närhälsan

Kinna vårdcentral

Björn Landström
Tidans vårdcentral

bjorn.landstrom@sfam.se

För styrelsen

Kurs i kompetensvärdering i allmänmedicin
måndag – onsdag 13–15 januari 2020 på Stjärnholms slott utanför Nyköping

Anmälan senast 15 december 2020. Du hittar anmälningsblankett och mer information om kursen på SFAMs hemsida 
www.sfam.se via kalendariet eller sidorna om Mitt-i-ST och specialistexamen.

Kursen, ett tredagars internat, ger träning i att värdera allmänmedicinsk kompetens, särskilt under och i slutet av ST. Den 
bygger på aktivt deltagande, och stor del av tiden ägnas åt arbete i små grupper med praktiska övningar. Samtliga moment 
i Mitt-i-ST och specialistexamen gås igenom. Stor del av tiden ägnas åt bedömning av konsultationer samt träning att ge 
återföring. Videoinspelade konsultationer används som underlag.

Kursen är grundkurs för den som vill bli värderare för Mitt-i-ST och examinator för specialistexamen i allmänmedicin. Den 
utgör också en bra fördjupningskurs för handledare, studierektorer och andra specialister i allmänmedicin med intresse 
för utbildning.

Kontaktpersoner:
Ulf Måwe – ulf@mawe.se  •  Robert Svartholm – polarull.svartholm@telia.com

Fo
to

: A
nn

a 
Bl

åe
r

AllmänMedicin  3 • 2019 9

SFAM informerar



Ett sammandrag av det gemensamma öppna brevet [1] till SKL:s 
sjukvårdsdelegation från SFAM och Svenska Distriktsläkarfören-
ingen i juni 2019. 

Vilka diagnoser som kan bedömas på ett patientsäkert sätt [i 
mobilen] är ett omdebatterat ämne och det finns ingen forskning 
på området. Det skiljer nätläkarnas verksamhet från den medi-
cinska traditionen med forskning innan nya behandlingsmeto-
der införs. Jämför med det prisbelönta Internetpsykiatri, som 
drivs av psykiatrin på Huddinge sjukhus. För varje diagnos har 
man gjort vetenskapliga studier där man jämför behandling via 
internet med vanlig behandling. Internetpsykiatri har erbjudit 
behandlingar efter att man genomfört studier, inte kört igång 
och hoppats att lära sig på vägen.

Nätläkarbolagen finansierar sin verksamhet genom utom-
länsersättningen, som kom till för att människor ska kunna 
söka vård när man är på resa. De får bättre betalt än den or-
dinarie vården trots att besöken är enkla. Besöken involverar 
sällan utgifter för provtagning, röntgen eller annan utredning. 
Man skriver inga sjukintyg, har inga vårdplaneringar, gör inga 
hembesök. Ändå jämför man sina kostnader med den genom-
snittliga kostnaden för ett besök i primärvården. 

Varje nätläkarbesök renderar 650 kr till nätbolaget. Ersätt-
ning per besök stimulerar ”överkonsumtion” och risk finns för 
patientselektion [2]. Utomlänsavtalen saknar tak. Besöken till 
nätläkarna kan bli hur många som helst liksom kostnaderna. 
Det finns risk att vårdgivare ”skapar” sjukvårdsbehov, dvs. för-
söker få människor att söka mer vård. Nätläkarföretagen vill 
genom annonskampanjer få våra medborgare att söka vård för 
förkylning, som bör hanteras som egenvård.

Nätläkarbolagen säger att de avlastar vården och tar hand 
om människor som annars skulle sökt den ordinarie sjukvår-
den. Det finns inga belägg för detta. Förra våren gjorde Kry en 

annonskampanj till Sveriges studenter, där man uppmanade 
dem att kontakta Kry för recept på allergimediciner. Ingenstans 
informerades studenterna att i princip alla allergimediciner är re-
ceptfria. I år har kampanjen upprepats i bussar och tunnelbanor.

I Sörmland har man ingen patientavgift på besök i primärvår-
den. Syftet var att styra medborgarna bort från akuten. Detta 
har inneburit att digitala vårdgivare har kunnat erbjuda vård 
helt gratis.

Vingåkers vårdcentral ägs av Doktor.se. På den fysiska vård-
centralen gjordes i januari 4 245 besök. 92 % av patienterna 
var mantalsskrivna i Sörmland. På den digitala delen gjordes 
19 939 besök, varav 764 av sörmlänningar. 96,2 % av de di-
gitala besöken gjordes av personer från andra regioner. Totalt 
fakturerade Vingåkers vårdcentral för 24 184 besök. De digitala 
besöken utgjorde 82,5 % av besöken.

För de fysiska vårdcentralerna i Sörmland blir siffrorna annor-
lunda. Av totalt 120 373 besök gjordes 98 % av sörmlänningar. 
Den verkliga efterfrågan på vård utanför det egna landstinget 
förefaller ligga på ett par procent.

Kritiker påpekar att den okontrollerade omfördelningen av 
resurser från ordinarie vård till nätläkare strider mot Hälso- och 
sjukvårdslagens portalparagraf, att sjukvård ska ges efter behov 
och att personer med större behov ska ges företräde. I en värld 
med ändliga resurser kommer en massiv satsning på de friskaste 
innebära att de sjukare får stå tillbaka.

Det finns mycket bra inom e-hälsa som hamnat i skymun-
dan när e-hälsodebatten domineras av Kry och Min Doktor. 
I Västerbottens inland har det länge funnits distansvård, där 
patienter sitter på biblioteket eller annan offentlig lokal och 
kopplar upp sig till läkare, psykolog eller annan vårdpersonal. 
Röntgenbilder och dermatoskopibilder skickas direkt till sjuk-
husen för utlåtande. På Öland får hjärtsjuka patienter dagligen 
registrera vissa värden och svara på frågor via nätet, vilket dras-
tiskt minskat antalet inläggningar.

Utomlänsersättning för distansvård riskerar bli en större 
kostnadsbomb för landstingen än den 
hyrpersonal som man så länge försökt 
bli av med.

Ingrid Eckerman
Chefredaktör

chefredaktor@sfam.se

Referenser
1. Hälsoekonomiskt vansinne att ersätta nätläkare på löpande räkning. DLF 

juni 2019 Hämtat 26.9.2019  https://slf.se/dlf/app/uploads/2019/06/natla-
karmatematik.pdf.

2. Peter Lindgren: Ersättningen och e-hälsan. SNS Förlag 2019. ISBN: 978-
91-88637-13-0.

”Hälsoekonomiskt vansinne att
ersätta nätläkare på löpande räkning”

• E-hälsa till de sjukaste, inte de friskaste, innebär möjlig-
heter till effektiviseringar.

• Se till att det finns ekonomiskt och tidsmässigt utrymme 
i den ordinarie vården att arbeta med innovation.

• Sluta slösa pengar på nätläkarvård. Ingen annan vård be-
drivs på löpande räkning.

• Om inget annat, så måste även denna vårdform få ett tak.
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Dags att blockera i tidboken för. . .

Välkommen till ett digert kongressprogram, gastronomi och fjälluft under 
den ”femte årstiden” på konferenshotellet Holiday Club i Åre!

Info och anmälan: www.sfam2020.se

Väl mött i Åre 13–15 maj 2020
Arrangörsgruppen SFAM-Z

Provinsialläkarstiftelsen erbjuder
KONSULTATIONSMETODIK – EN BOOSTER
Datum och plats: 27–28 november, Steningevik Konferens. Internat.
Anmälan: sker till leena.bergstrom@slf.se
Kursbeskrivning: Välkommen till Provinsialläkarstiftelsens intensiva tvådagarskurs 
i samtalsmetodik. En unik möjlighet att uppdatera dina färdigheter i konsulta-
tion. Korta teoripass varvas med praktiska övningar i smågrupper under direkt 
handledning av erfarna kursledare.

Vårens kurser
För mer information gällande provinsialläkarstiftelsens kurser samt information 
om vårens spännande kurser besök
https://slf.se/dlf/provinsiallakarstiftelsen/aktuella-kurser/

Svensk Allmänmedicinsk
Kongress 2020
Svensk Allmänmedicinsk
Kongress 2020
Svensk Allmänmedicinsk
Kongress 2020
13-15 Maj, Åre13-15 Maj, Åre13-15 Maj, Åre

TEMA:
Hållbarhet
2.0
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SFAM på plats under Almedalsveckan
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 SFAM:s styrelse fick tillfälle att diskutera primärvårdsreformen 
med Acko Ankarberg (KD), ordförande i riksdagens socialutskott,
Fr. vä.: Gösta Eliasson, Ulrika Elmroth, Magnus Isacson, Acko An-
kar berg, Magnus Kåregård och Annika Larsson. 

 SFAM arrangerade ett framtidsseminarium med titeln ”Pigg, 
pålitlig och personlig – hur ser primärvården ut 2025?”
Moderator var Annika Larsson.
Fr. vä.: Fredrik Lennartsson, chef för avd vård och omsorg, SKL; 
Jonas Andersson (L), Regionråd VGR; Magnus Isacson; Jan Hit-
tenkofer, patientföreträdare samt Talla Alkurdi (S), Regionråd i 
Stockholm.

 SFAM:s mingel lockade många kollegor och beslutsfattare till 
Läkartidningens tält. Susanna Althini, ordförande för SFAM-Got-
land och Magnus Isacson från centralstyrelsen höll välkomsttal.

 Dagens Medicin firade 25 år med jubileumsseminariet ”Världens 
bästa nära vård 2044? – så förändras kraven på primärvården”. Fr. 
vä.: Christina Kennedy, Anna Nergårdh, Carl-Johan Robertz (chef 
för Hälsostaden Ängelholm) samt SFAM:s ordförande, Magnus 
Isacson.

 Ylva Kristoferson-Sandström, ordförande för DLF Stockholm 
och Nasim Farrokhnia, kvalitets- och forskningschef på nätbolaget 
KRY.

 I mitten Anna Starbrink (L), Hälso- och sjukvårdsregionråd i 
Stockholm, flankerad av Gösta Eliasson och Magnus Isacson efter 
ett lunchmöte.

 Läkarförbundets seminarium ”Var god vänta – Vad händer 
med primärvårdsreformen?” I panelen bl.a. Heidi Stensmyren och 
socialminister Lena Hallengren, som berättade att man inväntar en 
proposition om primärvårdsreform. Något svar på när den kommer 
gavs dock inte.

 Sjukvårdens superkändis, Anna Nergårdh, deltog under veckan i 
elva seminarier, alla med kopplingar till utredningen God och nära 
vård.

 Regn och rusk ingick också i Almedalsveckan.

 DLF:s och SFAM:s ordföranden i vimlet på Dagens Medicins 
maktmingel.

 ”Kan primärvården spela en större roll för hälsan?” Lena 
Hallengren fick motta tuffa frågor från moderatorn Johan Carlson, 
generaldirektör för Folkhälsomyndigheten.

Foto: Gösta Eliasson (nr 2-6, 8-11), Foto: Magnus Isacson (nr 1)
Foto: Elin Frisk: (nr 7)
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Sjukvården beskylls ofta för ineffektiva arbetssätt. Det är 
förmodligen motiverat.

Något som anförs som, oftast enda, ”bevis” i detta 
narrativ är det låga antalet besök per tidsenhet och läkare. Det 
är intellektuellt ohederligt.

Föreställningen att betrakta fysiska besök som det enda av 
värde och resten av arbetet som ”administration” (underförstått 
= tillgängligt effektiviseringsutrymme) är ofta del av en mer 
eller mindre dold agenda, till exempel, att:
• motivera att det inte behövs mer resurser, bara smartare 

arbetssätt;
• försöka visa att en egen (ofta ej jämförbar) verksamhet är 

överlägsen på grund av ”fler besök”.

Jag påstår att mycket av det arbete som vi läkare gör, även utan 
direktkontakt med patienter, faktiskt är kostnadseffektivt, vär-
deskapande, och bidrar till utnyttjande av alla yrkesgruppers 
samlade potential. Men att det förstås ändå finns förbättringar 
att göra.

En annan vanlig föreställning tycks vara att sjukvårdens, och 
i synnerhet primärvårdens, enda huvuduppgift är ”första be-
dömning av ett nytillkommet isolerat symtom/problem (hos 
en i övrigt frisk person)”. Det är ju detta uppdrag som kopplas 
till vårdgarantier, tillgänglighet- och väntetidsmätningar, och 
det är som bekant även i (den minst komplicerade delen av) 
detta uppdrag som det förefaller lönsammast att ”avlasta pri-
märvården”.

Första bedömning är förstås en utomordentligt viktig upp-
gift, men inte den enda. Exempel: barn- och mödrahälsovård, 
förebyggande åtgärder, utredningsarbete, uppföljning av akut 
och kronisk sjukdom, rehabilitering, samverkan med samhäll-
sinstitutioner, juridiska uppdrag, grund- och vidareutbildning, 
kunskapsspridning, forskning och utveckling.

Något som ska bort? Inte uppenbart, eller? Det blir då onek-
ligen lite missvisande när någon till exempel påstår sig utföra 
”upp till 90 %” av primärvårdens uppdrag genom att bedöma 
och eventuellt förskriva receptfria läkemedel till lindrigt sjuka 
storstadsbor via chat eller video.

Såväl debatten om som styrningen av sjukvården präglas av 
rätt stor okunskap, antaganden och förutfattade meningar. 
Det är ett problem. Som led i en ambition att sprida lite pri-
märvårdsverklighet publicerade jag på Twitter i juli en hastig 
sammanställning av min senaste arbetsvecka (bild 1 och 2). 
Jag tänkte att det kunde fylla ett syfte att se svart på vitt hur 
mycket vi läkare bidrar med även utan fysiska besök, hur många 
små beslut som fattas och den stora medicinska spännvidden.

Kanske skulle du vilja göra något liknande? Din vecka lik-
nar säkert inte min. Tillsammans kanske vi kan sprida en mer 
nyanserad bild av primärvårdens faktiskt ganska komplexa 
verksamhetsområde, och vad som är värdeskapande (tips: inte 
bara läkarbesök), som underlag för förslag, beslut och opini-
onsbildning.

Jäv saknas.

Andreas Thörneby
Allmänläkare

Närhälsan Kinna vårdcentral
andreas.thorneby@sfam.se

Hur ser en patientvecka ut?
Nedslag i vardagen – en allmänläkarvecka bortom besöksstatistiken

Bild 2: Exempel på misstänkta eller bekräftade tillstånd

• Förmaksflimmer • Knäartros • Högt blodsocker • Oklar sänka • Extern otit
• Koronart syndrom • Sköldkörtelcancer • Högt blodtryck • Överrörlighet/EDS • Hjärtklappning
• Ventrombos • Svampinfektion • Hand- och fotfrakturer • Tvångssyndrom • Resistens i testikel
• Dekompenserad hjärtsvikt • Utmattningssyndrom • Knäartrit • KOL • Falltrauma
• Yrsel • Ofrivillig viktnedgång • Essentiell trombocytos • Alzheimer • Kort tarmsyndrom
• Öronsmärtor • Anemi • Sömnsvårigheter • Sa jag yrsel? • ME/CFS
• Feber • Utmattningsrehabilitering • Polyneuropati • Halssmärta • Läkemedelsberoende
• Ledluxation • Kronisk buksmärta • Trötthet • Luftrörskatarr • Urinträngningar
• Muskelruptur • Ångestsyndrom • Diskbråck • Meniskruptur • Prostatacancer
• Tårkanalstenos • Ryggvärk • Genital klåda • Venös insufficiens • (ja, lite snuva och hosta också)
• Skivepitelcancer • Polymyalgi • Depression

Bild 1: Utfört arbete
• 53 direkta patientkontakter
  43 fysiska besök (varav 9 BVC-besök)
  10 synkrona distanskontakter (den nya benämningen på telefonsamtal)
• 39 andra konsultationer (stöd eller instruktion till kollega eller annan per-

sonal i patientärenden)
• Ca 50–60 pågående utredningsärenden (ex prov-, röntgen- och remissvar), 

varav omkring hälften med brev/motsvarande asynkron kontakt
• 28 förskrivningsärenden
• 10 remissbedömningar
• 2 intyg, ej inräknat sjukintyg
• 4x1 timme planerad handledning av ST- och AT-läkare
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”Va! Har ni inte ögonmikroskop på vårdcentralerna?” 
undrar distriktsläkare från nordliga glesbygdslän när de 
kommer till storstadsområdena för att examinera eller göra 
Mitt-i-ST-värderingar. ”Hur kan ST-läkarna då lära sig att 
ta hand om ögonfall?”

”På Ackis!?” utbrast studenterna på termin 11 i Uppsala förvånat, 
när en deltagare i seminariegruppen jag ledde berättade om ett 
fall från sin kliniska tjänstgöring på vårdcentral. Han hade träf-
fat patienten på förmiddagen, ordinerat en datortomografi som 
gjordes efter lunch, och han kunde ge 
besked om resultatet innan dagen var 
slut. Nej, på Akademiska sjukhuset var 
det förvisso inte. Han hade gjort sin 
vårdcentralspraktik i en mindre stad 
i ett grannlän, med radiologiklinik i 
samma hus som vårdcentralen.

”Jamen, den informationen finns ju 
på ST-forum”, säger en deltagare vid 
examinandmötet under SFAM-kon-
gressen. ”ST-forum, vad är det?” 
undrar en annan. Alla lika förvånade 
– över att något sådant finns, eller inte 
finns. ST-forum, en internetsida med 
omfattande möjligheter för studierek-

De senaste 40 åren har visat att svensk primärvård är svår att 
förändra och utveckla gemensamt i landet. Lagstiftning och 
regeringens, landstingens och kommunernas lagstadgade 
ansvar gör att det för närvarande inte går att genomföra 
nationella åtgärder och reformer på ett enkelt sätt. Kon-
sekvensen är att vården inte utvecklats på samma sätt runt 
om i vårt land med tydliga tecken på en allt mer ojämlik 
vård mellan olika delar av landet. Så frågan är egentligen 
om det finns en svensk primärvård och vem som styr den ... 
Hur kunde det bli så?

Primärvården har sina rötter i 1600-talets nationella provins-
ial läkarväsende. År 1688 infördes de första förordningar som 
reglerade provinsial- och stadsläkarnas verksamhet i Sverige. 
Slutenvården började byggas ut först under 1700-talet och det 
första egentliga lasarettet – Kongl. Serafimerordenslasarettet – 
öppnades år 1752 med åtta sängplatser för hela landet.

År 1823 hade riksdagen beslutat att hospitalen enbart skulle 
användas för de sinnessjuka och vid mitten av 1800-talet bör-
jade utbyggnaden av nya stora centralhospital. Med kommu-
nallagarnas tillkomst 1862 inrättades landstingen med uppgift 

torer, handledare och ST-läkare att registrera och förmedla 
information sinsemellan, är en självklarhet där den finns, men 
är förstås obekant i de landsting där den inte används.

Är ST-läkaren anställd av primärvårdsförvaltningen med 
placering vid en vårdcentral eller direkt av den enskilda vård-
centralen? Hur finansieras ST-läkarens lön? Har ST-läkaren 
en ryggsäck med utbildningspengar, och vad ingår i så fall i 
den? Hur organiseras handledarnas utbildning? Är Mitt-i-ST 
obligatorisk eller ej?

Ett är säkert: Det är olika i olika delar av landet. Var och en 
av de olika regionerna och landstingen har sitt 
eget system, och så är det ju med det mesta 
inom hälso- och sjukvården. På gott och ont.

Karin Lindhagen
Redaktör
Uppsala

karin.lindhagen@sfam.se

Höjda ögonbryn
21 regioner – 21 system

En jämlik svensk primärvård
i 21 regioner – går det?
Är det kommunen, regionen, staten eller SKL som styr?
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att handha frågor om jordbruk, näringsliv, kommunikationer, 
undervisning och hälsovård. De nybildade landstingen övertog 
ansvaret för lasarettsvården och kurhusen – specialsjukhus för 
veneriska sjukdomar.

Den snabba utvecklingen av sjukhusväsendet och svårighe-
terna i provinsialläkarsystemet väckte krav på genom gripande 
reformer. Då staten ansågs som ”försumlig” som huvudman 
föreslogs att landstingen skulle överta huvudmannaskapet. Ge-
nom provinsialläkarreformen 1963, mentalsjukvårdsreformen 
år 1967 och den så kallade sjukronorsreformen 1970, då lands-
tingen övertog ansvaret för sjukhusens öppenvård, överfördes 
i princip all vård till landstingen från staten. Provinsialläkar-
tjänsterna, utsedda av Kungl.Maj:t., omvandlades 1973 till 
distriktsläkartjänster som tillsattes av landstingen.

Definitionen och styrningen av vården under denna tid 
skedde genom Socialstyrelsens riktlinjer. Landstingen gavs stor 
frihet att själva avgöra vilka personella och materiella resurser 
som skulle ställas till förfogande och sättet att organisera dessa. 
Hälso- och sjukvårdslagen från 1982 blev en ramlag utan detal-
jerad reglering för att öka landstingens möjligheter att utforma 
vården efter lokala förutsättningar, varvid landstingens ansvar 
förstärktes.

Efter detta har den statliga styrningen gällande vårdens 
organisation och uppdrag försvagats i frågor gällande svensk 
primärvårds utveckling och reformer. Riksdag och regering 
använder lagstiftning, tillsyn, utjämningssystem och myndig-
heter på nationell nivå som landsting/regioner har att förhålla 
sig till. Ansvaret för att närmare utforma sjukvårdssystemen 
lokalt, finansiera och tillhandahålla vården är dock landsting-
ens/regionernas.

Dagens läge
Svensk primärvård bedrivs på ungefär samma sätt som 1982. 
De primärvårdsreformer som har skett (husläkarlagen 1994 och 
vårdvalsreformen 2009) har haft som syfte att stärka medborga-
ren i vården. Ökad mångfald och ett ökat antal mottagningar 
är de effekter som uppnåtts genom dessa nationella reformer, 
dock utan nationell förändring av struktur, resurser eller an-
tal specialister i allmänmedicin. Landsting/regioner har aldrig 
lyckats genomföra nationella reformer, och Sveriges riksdag 
har idag inte heller några lagliga förutsättningar att på ett en-
kelt och tydligt sätt genomföra nationella sjukvårdsreformer. 
Landstingen kan inte heller fatta nationellt bindande beslut.

Det ökade landstingskommunala självbestämmandet och 
den ändrade lagstiftningen  har inneburit att svensk primärvård 
de senaste decennierna inte kunnat reformeras och att den i 
många aspekter blivit mer regional, dvs. olik och ojämlik. Vi 
kan se det gällande många områden och på olika sätt beroende 

på vilket politiskt styre och vilka politiska visioner som råder. 
Vi kan se det gällande finansiering, där t.ex. glesbygdslands-
ting med sviktande skatteunderlag får allt svårare att finansiera 
primärvården och där kostnaderna för vården ofta är dyrare än 
i storstadslandsting. Det har också lett till brister i likvärdig-
heten eftersom det i sig saknas incitament för vart och ett av 
landstingen att tillskapa nationella standarder.

Riksrevisionen menade 2014 att efter de senaste reformerna, 
speciellt lagen om vårdval (LOV), i större utsträckning fattas 
beslut om resursprioriteringar i primärvården i enlighet med 
patienternas efterfrågan. Riksrevisionen anför att inget lands-
ting lyckats skapa en vårdvalsmodell som styr primärvården i 
riktning mot vårdens etiska principer. När skevheter i ersätt-
ningssystem uppdagas gör varje landstingen korrigeringar som 
ofta leder till nya detaljerade krav. Ju mer komplext ersättnings-
systemet är, desto mer styr det vården, oftast åt 21 olika håll.

FoU, forskningsstrukturen, vs landstingsstrukturen är också 
ett område där det inte finns ett enhetligt synsätt på ansvar 
och utförande. Forskning ska ingå i vårdval men organiseras 
återigen på 21 olika sätt. Diskussionen kring vad akademiskt 
primärvårdscentrum – universitetssjukvårdsenhet – akade-
misk forskningsenhet – akademisk vårdcentral är för något 
och kopplingen till högskola och medicinsk fakultet varierar 
oerhört, vilket bland annat försvårar samarbete och samlande 
stora forskningsinitiativ.

Kompetensförsörjning är också ett område där 21 landsting 
har 21 olika planer som ofta utgått från egna behov och ana-
lyser utan hittills fungerande nationell samordning. Resultatet 
bidrar starkt till den brist på specialister i allmänmedicin och 
andra yrkeskategorier som nu finns. Införandet av s.k. digital 
vård kan ske utan nationell styrning. De synbara exemplen är 
många och flera.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är en ideell arbetsgivar- och med-
lemsorganisation för Sveriges alla 290 kommuner och 21 landsting/regioner. 
Förbundet ska verka på medlemmarnas uppdrag och med utgångspunkt i 
den lokala och regionala demokratin. SKL styrs av en politiskt sammansatt 
styrelse.
Ljusgården i SKL:s kontorshus i kvarteret Överkikaren, Stockholm.
 Foto: Ankara, Wikipedia.

”Riksrevisionen anför att inget lands-
ting lyckats skapa en vårdvalsmodell 
som styr primärvården i riktning mot 
vårdens etiska principer.”
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forskning och vård av hög kvalitet, upprätthålla erforderlig 
spetskompetens och kunna svara för nödvändig kompe-
tensförsörjning.

Tittar man internationellt på styrningen av primärvård så utgår 
de flesta system från två nivåer, oftast kommun och stat som 
ansvariga för olika delar men med nationell styrning och ansvar, 
som i Norge och Storbritannien.

Sveriges system med tre nivåer och ansvarsområden, stat – 
landsting/region – kommun, som styrs på nationell nivå men 
ansvaras för på lokal nivå, är en mycket otydligare och ojäm-
likare organisation med fler gråzoner och gränser gällande vad 
som ska göras, hur det ska göras, organiseras och finansieras.

Till detta kommer den ideella överbyggnad som landsting 
och kommuner har i form av SKL. I praktiken finns det fyra 
aktörer som alla har olika ansvarsområden inklusive finansie-
ring och mandat att besluta och påverka, modifiera, tolka och 
utföra beslut, vilket kraftigt försvårar styrning och utveckling.

Sverige har en primärvård med svag nationell organisatorisk 
styrning och ett starkt demokratiskt och politiskt inflytande på 
vården på alla nivåer, främst regionalt. Vi har en karta och 21 
styrmän med olika glasögon som styr varsin båt mot framtiden 
och målet. De tolkar kartan olika beroende på sina glasögon.

Förutsättningarna för att skapa och styra en jämlik svensk 
primärvård är svaga och måste förbättras. Nationell primär-
vårdsreform nu!

Ove Andersson
F.d. ordförande för Sveriges

Distriktsläkarförening
Uppsala

ogandersson@gmail.com

Vad krävs för effektiv primärvård?
Utredningen Effektiv Vård SOU 2016:2 beskriver situationen 
enligt nedan genom att visa att ett stort antal offentliga ut-
redningar på olika sätt berört frågan om landstingens ansvar 
för hälso- och sjukvården. Bland de problem som berörts av 
utredningar tar man upp följande:
• Bristerna i likvärdighet inom vård över landet bl.a. vad det 

gäller utbud, prioriteringar och resultat.
• Problemen med flera ansvariga huvudmän (kommuner, 

landsting och stat) och de gränsdragningsdiskussioner som 
bromsar utveckling och ansvarstagande.

• Det dubbla huvudmannaskapet (landsting och kommun) 
som skapar gråzoner och som medför att den enskilde 
individen inte får en vård och behandling av hög kvalitet.

• Svårigheterna att allokera resurser på ett optimalt sätt mel-
lan olika samhällssektorer som har olika huvudmän, där 
en kostnad hos en huvudman kan generera en vinst hos en 
annan huvudman.

• Den svaga förmågan till samordning på IT-området och 
andra områden där en nationell samordning skulle vara 
fördelaktig.

• Behovet av färre och större huvudmän med den kritiska 
massa som krävs för att göra effektiva investeringar, bedriva 

”Vi har en karta och 21 styrmän med 
olika glasögon som styr varsin båt 
mot framtiden och målet. De tolkar 
kartan olika beroende på sina glas-
ögon.”

Deadline för
skrivartävlingen framskjuten
Fram till 31 oktober kan du skicka in ditt manus! 
Information och anmälan finns på www.sfmp.se.

Texten ska på ett angeläget sätt belysa 
vårdrelationer, praktiskt kliniska situ-
ationer och/eller etiska och kulturella 
frågeställningar inom vård och behand-
ling.

SLS Kandidat- och underläkarförening 
samt  Svensk Förening för
Medicinsk Psykologi (SFMP)

Medlems-
tävlingen 2019
Jönköpings lokalförening ökade med 33 procent under 
2018 – från 52 till 69 medlemmar och mest av alla lokal-
föreningar. I och med detta skulle de ha fått möjligheten 
att sända en delegat gratis till årets kongress.

Vilken lokalförening kommer att öka mest under 2019? Vem 
kommer att få resa gratis till kongressen?

Meddela gärna chefredaktören vem det blir för bild i All-
mänMedicin!

AllmänMedicin informerar AllmänMedicin informerar
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Text från SKL:s hemsida: 
Ersättningsmodeller, hälso- och sjukvård

Ersättningsmodeller är ett av flera styr-
instrument som kan användas för att 
uppnå övergripande mål inom vårdva-
let (vårdcentral, hälsocentral, husläkar-
mottagning med flera). Men betydelsen 
av den ekonomiska styrningen ska inte 
överdrivas. Även annan styrning påverkar 
vilka effekter och resultat som uppnås.

Stor ansträngning har lagts ned på 
utformningen av primärvårdens ersätt-
ningsmodeller. De kan uppfattas som 
relativt komplexa, då de utvecklats lo-
kalt med inriktningen att den ska stödja 
uppställda mål.

Ersättningsmodellen ska:
• bidra till – eller i alla fall inte motver-

ka – uppställda mål,
• rättvist fördela medel mellan de olika 

vårdcentralerna.

Ersättningsmodellen ska gärna också vara:
• transparent och förutsägbar,
• omöjlig att manipulera.

Nyligen har vi fått läsa att vårdcentraler i 
VGR har ökat sin diagnossättning i syfte 
att öka sina inkomster.

Ursprungligen reagerade privata vård-
givare över att vissa vårdcentraler inom 
landstingsdrivna Närhälsan fått så mycket 
mer ersättning enligt ACG, ett system 
för att mäta vårdtyngden i patientgrup-
pen. Enligt Vårdföretagarna baseras 42 
procent av vårdcentralernas ersättning på 
vårdtyngd.

Revisorerna granskade 29 vårdcentraler 
där de största förändringarna i ACG-po-
äng skett. De bedömde att tretton av 
enheterna medvetet försökt höja sin 
ACG-poäng, att nio möjligen gjort det 
medvetet och att sju inte gjort det. På 
endast tre enheter bedömdes diagnosre-

gistreringen ha skett på ett korrekt sätt. 
Merparten av dem som höjt poängen 
tillhör Närhälsan.

Läkarna har inte ändrat sitt sätt att sätta 
diagnoser i nämnvärd grad. Det var fram-
för allt indirekta besök hos sjuksköterskor 
som stod för ökningen. Bakom detta låg 
flera faktorer: administrativa rutiner, kva-
litetsarbete, dålig kunskap om systemet, 
men också chefer som drev på diagnos-
sättningen av ekonomiska skäl.

Revisorerna fann att det saknas kun-
skap om hur ACG-systemet fungerar 
inom Vårdval Vårdcentral. ACG-systemet 
har inverkan på kulturen kring diagnos-
sättning och -registrering. Om grannen 
registrerar mycket – då måste vi göra det 
för att få vår del av ersättningen.

Samtliga regioner i Sverige tillämpar inom 
primärvården en kombination av fast och 
rörlig ersättning. Utöver det förekommer 
ytterligare olika delar i ersättningsmodel-
lerna. Vilka principer som tillämpas och 
deras inbördes storlek varierar mellan 
regionerna. Det kommunala självstyret 
har bidragit till att ersättningsmodeller-
na utvecklats i delvis olika riktning, men 
med vissa gemensamma egenskaper.

Vanliga delar i ersättningsmodellerna är 
följande:
• fast riskjusterad kapitationsersättning,
• rörlig ersättning kopplat till besök 

eller åtgärder,
• målrelaterad ersättning baserad på in-

dikatorer som ska återspegla kvalitet 
och effektivitet,

• täckningsgrad för vårdkonsumtion.

Ersättningen har olika logik och följer olika 
principer beroende på om patienten är:
• listad på vårdcentral
• listad på annan vårdcentral inom 

regionen
• olistad
• folkbokförd i annat län (så kallad 

utomlänspatient)
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Besöksersättning
Patientavgifter

Mål-
/resultat-

Geografi

Momskompensation

baserad 

21 olika ersättningsmodeller i primärvården. Källa: SKL.

Registrering av diagnoser med primärt syfte att 
påverka ACG-poängen inom Vårdval Vårdcentral.
En fördjupad uppföljning av 29 vårdcentraler 
inom Västra Götalandsregionen. Koncernkonto-
ret, VGR 2019.

Ersättningsmodeller i primärvård

ACG-systemet kan manipuleras
Revisorerna varnar för risken att se på 

diagnoser som ersättningsunderlag snara-
re än som medicinsk information. Man 
fann två frågeställningar som behöver 
utredas vidare: Kan irrelevant diagnos-
registrering påverka patientsäkerheten? 
Kan irrelevant diagnosregistrering leda 
till felaktiga underlag till beslutsfattare 
och befolkningen i stort om sjukdoms-
bördan i samhället?

Ingrid Eckerman
Chefredaktör

chefredaktor@sfam.se
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resultat som visar att människor söker 
mindre vård om patientavgiften höjs. 
Dessutom finns ett högkostnadsskydd 
som begränsar årskostnaden.
(Se fotnot.)

Finns det några fördelar med att
varje region har sitt ett eget system?
– I Sverige varierar geografin och övriga 
förutsättningar mellan regionerna. Då 
är det en fördel att det finns möjlighet 
att anpassa ersättningsmodellen efter de 
behov som finns lokalt och utifrån lokala 
prioriteringar.

Och vilka är nackdelarna?
– Utifrån ett nationellt perspektiv blir det 
svårare att analysera sjukvården när syste-
men skiljer sig åt. För privata vårdgivare 
som bedriver vård i flera regioner innebär 
det också ett merarbete att sätta sig in i de 
olika ersättningsmodeller som tillämpas.

Skulle hög kapitation skapa mer
tillit och ansvar för professionerna?
– I teorin kan det bidra till ett större pro-
fessionellt handlingsutrymme som i sin 
tur kan ge ökad motivation och mer tillit 
till dessa. Men i många regioner utgör 
intäkterna av kapitation redan idag mel-
lan 80 och 90 procent och det finns inga 
entydiga svar på om detta har bidragit till 
bättre utveckling i dessa områden. Det är 
viktigt att komma ihåg att ersättnings-
systemet bara är en av många delar i ett 
samlat styrsystem.

Hur tror du ett fastläkarsystem
skulle påverka ersättningssystemen?
– Svårt att säga. Först måste man veta hur 
förutsättningarna ser ut.

Gösta Eliasson
Falkenberg

gosta.eliasson@sfam.se

Fotnot: Sedan intervjun gjordes har en studie från Göteborgs 
universitet visat att övergången från kostnadsfria till avgifts-
belagda besök för barn och ungdomar i Västra Götalands-
regionen påverkar antalet läkarbesök. När avgiften slår till 
minskar antalet läkarbesök med sju procent. Skillnaden är 
tydligast bland kvinnor med låg inkomst som gjorde 14 procent 
färre läkarbesök som 20-åringar än de gjorde som 19-åringar.

Varje region har sitt eget ersättnings-
system och användningen av ACG och 
CNI används olika. Varför är det så? 
AllmänMedicin ringde upp Agneta 
Rönn, expert på ersättningssystem på 
SKL, för att få svar.

Finns det inte något bra system
som alla skulle kunna använda?
– Nej, det finns inget perfekt ersättnings-
system, alla har sina för- och nackdelar. 
Men det finns forskning som beskriver 
effekterna av olika modeller (tabell 1).

Men måste vi verkligen ha
21 olika system?
– Mängden ersättningssystem är en följd 
av att politikerna i varje region själva be-
slutar om hur de vill ha sjukvården. Och 
utifrån detta utformar man styrningen, 
där en viktig del är att hitta en lämplig 
ersättningsmodell.

Patientavgiften skiljer sig mellan regi-
onerna, i Sörmland är det gratis och i 
Jämtland kostar det 300 kronor, varför 
är det så?
– Det finns flera skäl. Ett skäl kan vara att 
patientavgiften används till att styra var pa-
tienterna konsumerar sin vård. Till exempel 
om man vill att patienter hellre ska söka i 
primärvård än sjukhusets akutmottagning.

Men motverkar det inte jämlik vård? 
I regioner med hög avgift kanske folk 
inte har råd att gå till doktorn?
– Det finns inga entydiga forsknings-

Källa: Lindgren P. Ersättning i sjukvården. Modeller, effekter, rekommendationer. SNS 2014. ISBN 978-91-86949-56-3

Varför så många ersättningssystem?

Agneta Rönn. Foto: SKL

Tabell 1. Teoretiska effekter av olika ersättningsmodeller

Anslag Kapitation Produktgrupp Åtgärd Resultat

Vårdepisodersättning DRG Mål Värde

Positiva God kostnads-
kontroll

God kostnads-
kontroll

Hög produktion
Sammanhållna vård-
kedjor
Lägre kostnad per episod

Hög produktion
Lägre kostnad 
per tillfälle

Hög produktion Möjlighet att 
parera oönskade 
effekter från 
grundmodellen

Patientfokus
Ekonomiska och pro-
fessionella mål pekar 
i samma riktning

Negativa Låg produkti-
vitet
Övervältring av 
patienter till 
andra vårdgivare
Kvalitet

Låg produkti-
vitet
Övervältring av 
patienter till 
andra vårdgivare
Kvalitet

Patientselektion Kvalitet
Patientselektion
Manipulation 
av kodning

Dålig kostnads-
kontroll
Leverantörsstyrd 
efterfrågan 
(supplier induced 
demand)
Låg effektivitet

Patientselektion
Målkonflikter
Effekter utanför 
systemet
Manipulation av 
kodning

Manipulation av 
kodning

20 AllmänMedicin  3 • 2019

21 regioner – 21 system



Sveriges Läkarförbund har under 2018 granskat skriv-
ningarna om fortbildning i förfrågningsunderlagen för 
primärvårdens vårdval i samtliga 21 regioner. De kriterier 

man valde att titta på var:
– krav på fortbildning,
– krav på fortbildningsplan/kompetensutvecklingsplan,
– specificerad mängd fortbildning, samt
– kvalitetsindikatorer för fortbildning.

Ambitionsnivån varierar
I tabellen framgår vilka regioner som uppfyller ovanstående 
kriterier. Man kan se att alla regioner utom Västerbotten på 
ett eller annat sätt har krav på tillgång till fortbildning. Men 
regionerna uttrycker detta på väldigt många olika sätt och med 
varierande tydlighet.

När det gäller de tre övriga kriterierna är det uppenbart att 
regionerna har olika ambitionsnivåer för allmänläkares fortbild-
ning. Bara 8 av 21 regioner kräver individuell fortbildningsplan 
och endast 6 specificerar mängden fortbildning, till exempel i 
antal timmar eller dagar. Sex regioner anger en kvalitetsindi-
kator för fortbildning som kan följas upp.

Menar huvudmännen allvar?
Tre fjärdedelar av regionerna saknar möjlighet att följa upp 
fortbildningens kvantitet och kvalitet, vilket kontrasterar mot 
de detaljerade krav på uppföljning man har på den sjukvårdande 
verksamheten. Om huvudmännen menar allvar när de hävdar 
att kompetens är viktigt för kvalitet och säkerhet i vården, så 
borde man också i förfrågningsunderlagen till vårdgivarna ställa 
krav på fortbildning.

De frågor Läkarförbundet prioriterar är dels en nationell pri-
märvårdsreform, dels en förbättrad fortbildning. Dessa frågor 
hör samman, eftersom en primärvårdsreform med omställning 
till nära vård kräver att läkare och annan personal har möjlighet 
att möta förändringarna genom att utveckla kunskaper och 
problemlösningsförmåga.

Golden standard
Idén att titta på regionernas för-
frågningsunderlag är inte ny. 
SFAM:s fortbildningsråd gjorde 
2012 en liknande genomgång av 
vårdvalsdokumenten, och tog i 
samband med detta fram ett do-
kument, ”Golden standard för all-
mänläkares fortbildning i vårdvals-
system”, som kan användas som 
ett underlag för huvudmän, be-
ställare och verksamhetschefer vid 
utformning och uppdatering av 
primärvårdens vårdvalsdokument. 
Innehållet avspeglar SFAM:s rikt-
linjer för fortbildning och överens-
stämmer med nuvarande policys för Läkarförbundet, Svenska 
Distriktsläkarföreningen och Svenska Läkaresällskapet.

I dokumentet ”Riktlinjer för fortbildning”, senast uppdate-
rat oktober 2018, beskrivs kunskapsläget 
om lärandeprocessen samt principer för 
fortbildning.

Gösta Eliasson
Falkenberg

gosta.eliasson@sfam.se

SFAM:s ”golden standard” 
och riktlinjer för fortbildning 
finns på http://sfam.se/
sfam-tycker/

Ingen region är den andra lik
när det gäller fortbildningskrav

Krav på fortbildning i regionernas
förfrågningsunderlag och uppföljningsregler
 för vårdval primärvård.

Landsting/region
Krav på
fort-
bildning

Krav på
fortbild-
ningsplan

Spec.
mängd
fortb.

Kvalitets.
indikator
för fortb.

Stockholms läns landsting ✔︎

Region Uppsala ✔︎

Landstinget Sörmland ✔︎ ✔︎

Region Östergötland ✔︎ ✔︎

Region Jönköpings län ✔︎

Region Kronoberg ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎

Landstinget i Kalmar län ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎

Region Gotland ✔︎

Landstinget Blekinge ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎

Region Skåne ✔︎

Region Halland ✔︎

V. Götalandsregionen ✔︎

Landstinget i Värmland ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎

Region Örebro län ✔︎ ✔︎ ✔︎ ✔︎

Region Västmanland ✔︎

Landstinget Dalarna ✔︎ ✔︎ ✔︎

Region Gävleborg ✔︎

Region Västernorrland ✔︎ ✔︎

Reg. Jämtland Härjedalen ✔︎

V-bottens läns landsting

Region Norrbotten ✔︎

SFAM:s riktlinjer för fortbildning 

Bakgrund, kunskapsläge och principer Reviderad 2018-10-27 
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Bland oss läkare och bland annan vårdpersonal finns heders-
våldsutövare och förtryckare precis som i övriga samhället. 
Det finns vårdpersonal som tror att det är moraliskt korrekt 
att inskränka andra människors frihet. Så länge de flesta 
vårdenheter saknar rutiner för bemötande av den förtryckta 
patientgruppen är det svårt att ge vård på lika villkor som 
till övriga befolkningen. Hur hanterar vi detta?

I januari i år häktades en sjuksköterska i Malmö efter att ha 
lagt ut 63 unga kvinnors gynjournaler på Instagram. Flera av 
kvinnorna hade släktband till sjuksköterskan. 2013 dömdes en 
läkare i Malmö för dataintrång i 19 unga kvinnors journaler där 
läkaren bland annat sökt efter känslig infor-
mation från kvinnokliniker och från psykia-
trin. Domstolen tolkade läkarens handlande 
som en utövning av hedersrelaterad kontroll.

I möten med tjejer utsatta för hedersre-
laterat våld och förtryck har jag märkt att 
det finns en oro kring att söka sjukvård. En 
av anledningarna till denna oro är rädslan 
för att träffa någon inom vården som har 
kontakt med eller ingår i familjens nätverk. 
Ett annat skäl kan vara att någon i familjen 
arbetar inom vården och rädsla att denne via 
journalsystemet ska få reda på vad som sagts.

Hälso- och sjukvården har i uppgift att ge 
vård på lika villkor för hela befolkningen. Vi 
behöver hjälpas åt att åstadkomma detta för 
de patienter som lever i denna typ av förtryck 
där personlig integritet saknas och för vilka 
mänskliga rättigheter är en dröm. Det är sent 
men det är bättre att vi börjar nu än aldrig.

Rutiner för ”kvarskrivna” patienter saknas
En kvinna jag hade kontakt med hade under ett års tid försökt 
söka vård på olika vårdcentraler. Ingenstans förstod man vilka 
försiktighetsåtgärder som behövdes i vårdkontakten. Kvinnan 
hade ”kvarskrivning”, en skyddsgrad över skyddade personupp-
gifter vilket innebar att hon var skriven på en tidigare adress i 
en annan stad.

Flera landsting har rutiner för hur journalföringen ska hante-
ras för denna grupp patienter men det är få av oss som arbetar i 
vården som känner till att de finns. Den här kvinnan hamnade 
utanför välfärdssystemet eftersom hon trots funktionsnedsät-
tande psykisk ohälsa inte lyckades söka vård. Det som försvå-
rade situationen var att en av hennes anhöriga, tillika en av 
våldsutövarna, var läkare och hade försökt ta reda på var hon 
befann sig genom att använda journalsystemet.

Dubbel journal möjlig
En annan kvinna som sökte psykiatrin bodde med förövare 
som arbetade inom vården och önskade att besöken på mot-
tagningen inte skulle journalföras. Det är ju vår skyldighet att 
föra journal och då patienten inte hade skyddat ID utan fortsatt 
levde i förtrycket saknades rutin.

När det gäller kvarskrivna patienter eller patienter som lever 
med sina förtryckare som förvägrar dem vård eller där anhörig 
vårdpersonal vill kontrollera vad som skett vid vårdkontakter 
finns möjlighet att anpassa hur vi arbetar. I flera landsting har 
man valt att hantera de här situationerna genom att ett reserv-
nummer skapas till patienten. Numret ska inte vara kopplat 
till patientens personnummer utan helt fristående från övrig 
journal. Patienten kan ta med numret vid samtliga vårdbesök 
som man inte vill att anhöriga ska känna till. I Östergötlands 

läns landsting kallar man det U-nummer, i 
andra landsting har man andra benämningar.

Vi måste prata med varandra
Det är i min mening välbehövligt att vi som 
kollegor pratar med varandra och ifrågasät-
ter de värderingar ibland oss som går emot 
mänskliga rättigheter. Jag tror att vi alltför 
sällan har de här samtalen med människor 
omkring oss, kanske allra minst med kol-
legor.

Jag har i mitt nätverk stött på kollegor 
som både tycker att det är fullt möjligt att 
kontrollera en kvinnas oskuld, trots evidens 
för motsatsen, och kollegor som tycker att 
äktenskapsbrott bör straffas med stening. 
Hur ändrar vi dessa uppfattningar om vi 
inte utbyter tankar och diskuterar öppet 
med varandra? Vi ska inte tro mindre om 
människor än att vi har förmåga att om-
värdera våra ståndpunkter. Det går att ha 

respektfulla samtal om svåra ämnen.
Hälso- och sjukvården har i uppgift att ge vård på lika villkor 

för hela befolkningen. Vi behöver hjälpas åt att åstadkomma 
detta för de patienter som lever i denna typ av förtryck där per-
sonlig integritet saknas och för vilka mänskliga   rättigheter är en 
dröm. Det är sent men det är bättre att vi börjar nu än aldrig.

Jäv saknas.

Camilla Starck
Överläkare i psykiatri

Prima Gröndal
Kriminalvården, hedersprojektet

camilla.h.starck@gmail.com

Sjukvården måste
uppmärksamma hedersförtryck
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Texten var införd i Sjukhusläkaren 12 april 2019.
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Distansbesök via dator eller mobil har 
ökat kraftigt de senaste åren. Patien-
ter i hela landet kan få kontakt med 
läkare för bedömning och eventuell 
behandling av sina besvär med kort 
väntetid. Verksamheten med så kall-
lade nätläkare har ifrågasatts när det 
gäller ersättningsnivå [1], men också 
om behandling av infektioner kan ske 
på ett säkert sätt via distansbesök. I re-
gion Jönköping gjordes en granskning 
av dokumentationen vid tonsillit och 
pneumoni som visade brister i hand-
läggningen [2].

Syftet med denna studie var att jämföra 
infektionsrelaterade ”digitala besök” hos 
en av de största aktörerna som bedriver 
distansvård, Min Doktor, med fysiska 
besök i primärvården.

Metod
Alla infektionsrelaterade besök hos Min 
Doktor från augusti till november 2018 
har jämförts med infektionsbesök i pri-
märvården i region Jönköpings län under 
samma tidsperiod. Primärvårdsbesöken 
har delats upp i vårdcentralsbesök och 
jourcentralsbesök. Det finns tre jour-
centraler i region Jönköping och de har 
öppet kl. 17–22 på vardagar och 10–22 
helgdagar.

Infektionsdiagnoserna utgår från Folk-
hälsomyndighetens vägledningsskrift för 
uppföljning av antibiotika [3].

Antibiotikaförskrivning vid distansbe-
sök har tagits från de månatliga rapporter 
Min Doktor skickar till STRAMA i Regi-
on Jönköpings län. För primärvårdsbesö-

ken har antibiotikaförskrivning sökts ut 
från datajournalen samma dag som in-
fektionsdiagnosen satts, oavsett förskriv-
are och kontaktform, enligt STRAMA:s 
modell för uppföljning av antibiotikaför-
skrivning.

Resultat
Under perioden 1 augusti till 30 novem-
ber 2018 gjordes 16 873 distansbesök 
med infektionsrelaterad diagnos hos Min 
Doktor (MD). Under samma tidsperiod 
gjordes 99 216 besök på vårdcentral (VC) 
och 5 106 på jourcentralerna (JC) i region 
Jönköping.

Besöksfördelningen i åldersgrupperna 
vid infektionsrelaterade besök visade att 
på jourcentralerna var besök av barn i 

åldern 0–10 år vanligast, vid distansbe-
söken hos Min Doktor dominerar unga 
vuxna 20–39 år, medan det på vårdcen-
tralen var mer jämnt fördelat i ålder, med 
viss övervikt för de yngsta och äldsta 
åldersgrupperna (figur 1). Samtliga dis-
tansbesök var hos läkare medan 31 % av 
besöken på vårdcentralerna och 4 % på 
jourcentralerna var hos annan personal 
än läkare.

De största grupperna av infektionsdi-
agnoser ses i tabell 1, där det även framgår 
om antibiotika getts eller inte. Den van-
ligaste diagnosgruppen vid distansbesök 
och fysiska besök på jourcentral var luft-
vägsinfektioner, vilket stod för ca 30 % 
av diagnoserna. På vårdcentral var luft-
vägsinfektioner också ca en tredjedel av 
de infektionsrelaterade besöken, men där 
var den största diagnosgruppen ”Övriga 
kontakter”, vilken bland annat innehåller 
sårskador och bensår.

Antibiotikaförskrivning vid luftvägs-
infektioner ses i tabell 2. Man kan här 
också se att andel patienter med diag-
nosen ”akut övre luftvägsinfektion” som 
brukar användas vid virusförkylning ut-
gjorde 51 % av distansbesöken, 26 % på 
vårdcentral och 28 % på jourcentral.

Gruppen hud- och mjukdelsinfektion 
innehåller 181 olika diagnoskoder. I dis-
tansvården var 2/3 av dessa koder för 
atopisk dermatit, akne, genitala infek-
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Sammanfattning
Jämförelse mellan infektionsrelaterade distansbesök hos 
Min Doktor och fysiska besök i primärvården under hösten 
2018 i region Jönköping visar att det är framförallt unga 
vuxna som söker distansvård. I gruppen luftvägsinfektioner 
står ”akut övre luftvägsinfektion” för 51 % av diagnoserna 
vid distansbesök, 26 % på vårdcentralerna och 28 % på 
jourcentralerna.

Andelen hudinfektioner som antibiotikabehandlas vid 
distansbesök och vårdcentralsbesök är likvärdig, men vid 
urinvägsinfektioner har Min Doktor en högre förskrivning 
av antibiotika än fysisk primärvård.

Att distansbesök till läkare inte triageras via en sjukskö-
terska kan vara en orsak till förekomst av en högre andel 
akuta övre luftvägsinfektioner.

Antibiotikaförskrivning vid distansbesök

Figur 1: Antal besök aug–nov 2018.
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Tabell1: Antal och andel i infektionsrelaterade diagnosgrupper under perioden 1/8-30/11 2018 för samtliga vårdcentraler och jourcentraler i region Jönkö-
pings län samt för distansvård via Min Doktor.

Kontakter Antibiotika

Antal kontakter Andel av alla besök Ja Nej Andel antibiotika
VÅRDCENTRAL
Luftvägsinfektioner 24 625 25 % 3 697 20 928 15 %

Hud-/mjukdels-/skelettinfektion 14 398 15 % 2 963 11 435 21 %

Urinvägsinfektioner 9 313  9 % 6 408 2 905 69 %

Öroninflammation 4 977  5 % 1 386 3 591 28 %

Övriga diagnoser där antibiotika kan vara motiverat 39 721 40 % 903 38 818 2 %

Infektionssjukdomar 5 201  5 % 1 735 3 466 33 %

ej grupperad 981  1 % 981 100 %

Summa 99 216 18 073 81 143

MIN DOKTOR
Luftvägsinfektioner 4 785 28 % 249 4 536 5 %

Hud-/mjukdels-/skelettinfektion 4 716 28 % 1 019 3 697 22 %

Urinvägsinfektioner 3 470 21 % 3 373 97 97 %

Öroninflammation 69  0 % 12 57 17 %

Övriga diagnoser där antibiotika kan vara motiverat 2 704 16 % 87 2 617 3 %

Infektionssjukdomar 1 129  7 % 648 481 57 %

Summa 16 873 5 388 11 485

JOURCENTRAL
Luftvägsinfektioner 1 652 32 % 462 1 190 28 %

Hud-/mjukdels-/skelettinfektion 553 11 % 279 274 50 %

Urinvägsinfektioner 611 12 % 511 100 84 %

Öroninflammation 486 10 % 272 214 56 %

Övriga diagnoser där antibiotika kan vara motiverat 1 474 29 % 76 1 398 5 %

Infektionssjukdomar 266  5 % 145 121 55 %

ej grupperad 64  1 % 64 100 %

Summa 5 106 1 809 3 297

tioner eller ospecificerad herpes simplex 
infektion. Samma diagnoser motsvarade 
1/4 av vårdcentralernas besök för hud- 
och mjukdelsinfektioner och bara knappt 
4 % av jourcentralernas. Totalt antibioti-
kabehandlades ca 20 % av fallen såväl vid 
distansbesök som vid vårdcentralsbesök, 
men i högre grad, 50 %, vid jourcentrals-
besök. De diagnoser som antibiotikabe-

handlades oftast var ospecificerad hudin-
fektion, impetigo och akne (tabell 3).

Urinvägsinfektion behandlades med 
antibiotika i 97 % av distansbesöken, 
84 % vid jourcentralsbesöken och 69 % 
vid vårdcentralsbesöken.

Diskussion
Jämförelse mellan distansbesök hos Min 

Doktor och besök i primärvård under 
hösten 2018 i region Jönköping visar att 
det är framförallt unga vuxna som söker 
distansvård.

Luftvägsinfektioner är den vanligas-
te infektionsrelaterade diagnosgruppen 
och antibiotikaförskrivning är lägst vid 
distansbesöken, vilket stämmer väl med 
att akut övre luftvägsinfektion är den 

Antal luftvägsinfektioner Tonsillit/halsböld Pneumoni Akut övre
luftvägsinfektion

Totalt Andel
antibiotika

Andel av
luftvägsinfekt.

Andel
antibiotika

Andel av
luftvägsinfekt.

Andel
antibiotika

Andel av
luftvägsinfekt.

Andel
antibiotika

VC 24 625 16 % 12 % 55 % 8 % 56 % 26 % 2 %
MD 4 785  5 %  7 % 52 % 0,1 % 20 % 51 % 0 %
JC 1 652 28 % 22 % 71 % 10 % 72 % 28 % 2 %

Tabell 2: Luftvägsinfektioner, infektioner där antibiotika kan vara motiverat och andel antibiotikabehandlade.
VC = Vårdcentral, MD = Min Doktor, JC = Jourcentral.
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 dominerande diagnosen vid distansbesök 
och den diagnosen ska inte antibiotika-
behandlas.

STRAMA:s nationella riktlinjer för 
antibiotikaförskrivning vid distansvård [4] 
har pekat ut några diagnoser som olämp-
liga att behandla vid distansvård, t.ex. 
pneumoni och tonsillit, vilket kan vara 
förklaringen till att dessa diagnoser relativt 
sällan förekommer hos Min Doktor och 
att antibiotikaförskrivningen är låg.

Andelen hud- och mjukdelsinfektioner 
som antibiotikabehandlas vid distansbe-
sök och vårdcentralsbesök är likvärdig, 
men diagnoserna skiljer sig. I distans-
vården är det en relativt stor andel hud-
sjukdomar, t.ex. akne och genitala infek-
tioner, medan det vid vårdcentralsbesök 
och jourcentralbesök är mer sår- och 
hudinfektioner.

Vid urinvägsinfektioner har Min Dok-
tor en högre förskrivning av antibiotika 
än både vårdcentral och jourcentral. Lä-
kemedelsverkets senaste riktlinjer [5] ger 
utrymme för exspektans med behandling 
vid cystit med milda symtom, vilket skul-
le tala för en överbehandling av cystit vid 
distansbesök.

Styrkan med denna studie är att före-
komst av infektionsdiagnoser har häm-
tats från samma journaldatabas och att 
jämförelser har kunnat göras mellan 
distansvård och vårdcentralsbesök res-
pektive jourcentralsbesök. Besöken är 
från samma tidsperiod och rör vanliga 
infektioner som hanteras av nationella 
riktlinjer. Vid jämförelse med vårdcen-
tralsbesök kan en möjlig felkälla vara att 
besöken kan handläggas av flera perso-
nalkategorier, t.ex. sjuksköterskor som 
har infektionsmottagning och läkare som 
skriver recept, men genom att antibioti-

kaförskrivning samma dag kopplats till 
patienten minskar risken att vi missat 
någon förskrivning.

Besöken på vårdcentral och jourcen-
tral bokas av en sjuksköterska, ofta via 
telefon, och det är möjligt att en del pa-
tienter fått råd av sjuksköterskan istället 
för besök. Det skulle kunna leda till att 
besöken på vårdcentral och jourcentral i 
högre grad behöver läkarbedömning än 
distansbesöken. Besöken till Min Doktor 
triageras till viss del via en algoritm be-
roende på sökorsak, men det faktum att 
det vid distansbesök förekommer en stor 
andel akuta övre luftvägsinfektioner tyder 
på att läkarkontakten inte triagerats på 
samma sätt som vid fysisk vård.

Slutsats
Andelen antibiotikaförskrivning vid 
luftvägsinfektioner är vid distansbesök 
lägre än vid fysiska besök i primärvår-
den, men besöken är till största del aku-
ta övre luftvägsinfektioner som inte ska 
behandlas med antibiotika. Vid hud-och 
mjukdelsinfektioner är andelen som får 
antibiotika lika mellan distansvård och 
vårdcentralsbesök, men diagnoserna skil-
jer sig avsevärt och en jämförelse är därför 
svår att göra. Vid urinvägsinfektioner be-
handlas en högre andel vid distansbesö-
ken än vid övriga primärvårdskontakter.

Att diagnospanoramat vid distans-
besök och vårdcentralsbesök respektive 
jourcentralsbesök skiljer sig åt kan bero 
på att det är olika åldersgrupper som 
söker vård på de olika instanserna. Att 
distansbesök till läkare inte triageras via 
en sjuksköterska på samma sätt som görs 
i övrig primärvård kan vara en orsak till 
förekomst av en högre andel akuta övre 
luftvägsinfektioner.

Jäv: Anders Tengblad är delägare i 
Wetterhälsan som har haft avtal med 

Min Doktor angående dokumentation av 
distansbesök.

Eva Arvidsson: jäv saknas

Anders Tengblad
Med.dr.

Wetterhälsan, Region Jönköpings län
anders.tengblad@rjl.se

Eva Arvidsson
Med.dr., forskningsledare

Futurum,
Region Jönköpings län
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Hud- och mjuk-
delsinfektioner 

totalt

Atopisk
dermatit Acne

Inflammation 
i vagina och 

vulva

Oral herpes 
simplex

Ospecificerad 
hudinfektion Impetigo

VC 14 398 21 % 13 % 0 %  8 % 25 %  2 % 4 %  3 % 1 % 22 % 46 %  6 % 37 %
MD 4 716 22 % 10 % 0 % 29 % 29 % 16 % 1 % 11 % 0 %  8 % 50 % 11 % 45 %
JC 553 50 % 1 % 0 % 0 % 0 %  1 % 0 %  1 % 0 % 45 % 75 %  7 % 72 %

Tabell 3: Hud och mjukdelsinfektioner, de vanligaste diagnoserna och andel antibiotikabehandling.
VC = Vårdcentral, MD = Min Doktor, JC = Jourcentral.
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Kring jul varje år kommer en 
trevlig klapp till SFAM:s forsk-
ningsråd, nämligen årets av-

handlingar publicerade av allmänläkare 
i Sverige. För år 2018 kom så många som 
15 avhandlingar in, varav Minna Johans-
sons avhandling ”Evaluating benefits and 
harms of screening – the streetlight ef-
fect?” utsågs till årets allmänmedicinska 
avhandling. Minna presenterade sin av-
handling vid SFAM:s kongress i Borås i 
maj 2019.

Avhandlingen undersöker för- och 
nackdelar med screening för malignt 
melanom och bukaortaaneurysm. Soci-
alstyrelsen rekommenderar att hälso- och 
sjukvården bör erbjuda screening för bu-
kaortaaneurysm till 65-åriga män genom 
en engångsundersökning med ultraljud. 
Resultaten från Minna Johanssons och 
hennes forskargrupps studier talar dock 
för att nyttan med screening av bukaor-
taaneurysm har sjunkit kraftigt, jämfört 
med de studier som låg till grund för att 
screeningen infördes. En trolig orsak till 
detta är minskad rökning i befolkningen. 
Vad gäller malignt melanom fann fors-
kargruppen inga belägg för att screening 
leder till minskad död i melanom.

Minna berättade om vikten av allmän-
medicinsk forskning – att den del av vår-
den som allmänläkare möter och jobbar 
med studeras för att få en större och san-
nare bild. Malignt melanom och bukaor-
taaneurysm kan orsaka svår sjukdom och 
för tidig död. Det finns en stark tro bland 
politiker, allmänheten men också forskare 
att screening genom tidig upptäckt ska 
kunna minska lidandet, men screening 
kan också leda till skada. När vården kal-
lar människor till en undersökning som 
de inte har bett om är det viktigt att vara 
säker på att undersökningen leder till mer 
nytta än skada, underströk Minna.

Minna gav i sin presentation en tydlig 
och lättförståelig inblick i fördelar och 
nackdelar med screening, förändringar i 
folkhälsa över tid och överväganden för 
att undvika överdiagnostik och överbe-
handling.

Hon berättade också om det motstånd 
som forskningsrönen väckte och hur hon 

påverkades av det. Hon ville tidvis hoppa 
av, men styrktes av kollegor och av att 
resultaten var viktiga att publicera.

Jag tror att många som lyssnade på pre-
sentationen gick därifrån gripna både av 
Minnas personliga berättelse och av hen-
nes viktiga forskningsresultat.

Jäv saknas.

Anna Nager
Specialist i allmänmedicin, med dr och

ordförandeför Sfams forskningsråd
Medibas, Bonnier Healthcare Sweden

anna.nager@bbm.bonnier.se

Tjejer! Gå med i Sveriges Kvinnliga läkares förening,
en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund.
https://slf.se/sveriges-kvinnliga-lakares-forening/ 

Årets avhandling 2019:

Minna Johansson om screening

Minna Johansson och Anna Nager.

Motivering: Minna Johansson har 
noggrant vetenskapligt granskat 
screening av malignt melanom och 
bukaortaaneurysm. Detta är viktiga 
forskningsområden som berör folk-
hälsan och allmänmedicin. Minna 
Johansson har i sin avhandling fört 
ett klokt och grundat resonemang 
kring såväl för- som nackdelar med 
screening.

Kommentar

Redan 2015 publicerade Minna Johans-
son, Anders Hansson och John Bro-
dersen en artikel i Läkartidningen med 
titeln ”Omvärdera screening för buka-
ortaaneurysm”. Det var inledningen till 
en diskussion som kulminerade hösten 
2018 efter Minnas disputation och artikel 
i Lancet.

I diskussionen ifrågasätts Minna Jo-
hanssons och forskargruppens slutsatser 

delvis genom att gå vid sidan av ämnet: 
nedgången i prevalens med 70 %, vilket 
naturligtvis måste förändra balansen mel-
lan nytta och skada. Att allmänmedicinsk 
forskning värderas lågt är tydligt.

Minnas forskargrupp, som har anknyt-
ning till Cochrane-institutet, har ifråga-
satt Socialstyrelsens rapporter, bland an-
nat på grund av experternas bias – samma 
experter som motarbetat Minna.
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Att höra Minna berätta om hur mot-
ståndet mot hennes forskning riktats mot 
henne personligen är upprörande. Alla 
metoder inom härskartekniken tycks ha 
använts: sexism, förminskning, undan-
hållande av information, osynliggörande, 
men också ren förföljelse. Det ger inte 
höga tankar om forskarsamhället, även 
om det inte är nytt.

Det är uppenbart att om man är en 
kvinnlig specialist i allmänmedicin kan 
man riskera mycket om man ger sig in 
på organspecialisters område, även om 
forskningen handlar om folkhälsa, pre-
vention och epidemiologi, vilket bör 
räknas in under allmänmedicinens forsk-
ningsområden.

Ingrid Eckerman
Chefredaktör

chefredaktor@sfam.se

Frozen shoulder är ett smärtsamt tillstånd med ett natu-
ralförlopp över flera år, där konsensus kring behandling 
saknas. Som vetenskapligt ST-arbete genomfördes en struk-
turerad litteraturgenomgång samt en retrospektiv journal-
granskning avseende kortisoninjektioner i axelleden vid 
frozen shoulder. Slutsatsen av denna studie är att kortisonin-
jektioner i axelleden minskar smärtan och ökar funktionen 
i den drabbade axeln.

Frozen shoulder kännetecknas av smärta i axel och rörelse-
inskränkning. Patofysiologin och orsaken är okänd. Frozen 
shoulder förekommer med en prevalens av 2,3 % i normalbe-
folkningen, men är nästan fem gånger vanligare hos diabetiker 
(10,8 %) [1]. Orsaken till detta är okänd.

Normalförloppet av frozen shoulder brukar delas upp i tre 
stadier. Första stadiet, ”frysning”, är smärtsamt och känneteck-
nas av tilltagande rörelseinskränkning. Inskränkt rörlighet och 
vilovärk bör föranleda misstanke om frozen shoulder. Smärta 
i ändläge och impingement är vanligt. I andra stadiet, ”fru-
sen”, är rörelseinskränkningen mest uttalad, medan smärtan 
brukar minska. Tredje stadiet, ”upptining”, innebär en lång-
sam återgång till förbättrad rörelseförmåga. Ofta kvarstår en 
viss rörelseinskränkning. Tidsförloppet till utläkning varierar 
i olika genomgångar, 4–36 månader i en och 18–30 månader 
i en annan [2, 3]. Stadium 1 (frysning) varar vanligtvis veckor 
till månader, stadium 2 (frusen) 4–12 månader och stadium 3 

Patienten sittande med armbågen invid kroppen, armen inåtroterad. Handen 
under motsatt sida armbåge. Identifiera softspot. Nålen sticks in i riktning 
mot coracoid-utskottet, stick in till brosk/ben-kontakt, backa 1 mm och 
injicera utan motstånd. 20 mg triamcinolonacetonid, med ny injektion efter 
1 vecka och ev. efter 17 dagar räcker vanligtvis. Foto: ST-läkare Patricia Bibel
 Modell: ST-läkare Samuel Allvin. Händer: Erik Ramelius
 Samtliga vårdcentralen Getingen i Lund.

Klinisk diagnostik
Vanligast i 45–60 ås ålder, och diabetes ökar kraftigt risken 
att drabbas.

Vilovärk och inskränkt rörlighet i minst två riktningar jäm-
fört med den friska sidan, som inte beror på annan orsak, 
t.ex. artros.

Utåtrotation påverkas först och är vanligen mest påverkad, 
därefter inskränkt abduktion och slutligen ofta även påverkad 
inåtrotation och framåtflexion.

Oförmåga att ligga på axeln är vanligt och stärker miss-
tanken.

Kortisonbehandling
hjälper vid frozen shoulder
Retrospektiv journalgranskning och strukturerad litteraturgenomgång
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Diagram 1: Utfall vid uppföljande besök jämfört med föregående besök. Patienter som blivit smärtfria och sedan inte följts upp antas vara fortsatt smärtfria. 
Skillnaden mellan grupperna är signifikant vid samtliga mätpunkter.
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(upptining) 1–2 år, även om det är vanligt med en kvarstående 
rörelseinskränkning.

Det finns ett flertal möjliga behandlingar av frozen shoulder. 
Ett urval av behandlingsmetoder inkluderar olika ortopediska 
behandlingar, till exempel artroskopiskt kapsellossning [4], mo-
bilisering i narkos [5] eller i lokalbedövning [6], sjukgymnas-
tik [7] och intraartikulära kortisoninjektioner [8, 9]. Tidigare 
studier visar på en viss effekt av intraartikulära kortisoninjek-
tioner både på smärta och rörelseomfång [8, 9].

Då intraartikulära kortisoninjektioner lämpar sig väl att 
utföras inom primärvården ville jag veta mer om dess effekt. 
Jag gjorde dels en litteratursökning, dels en granskning av 
journaler.

Litteratursökning
En sökning i PubMed avseende intraartikulära injektioner vid 
frozen shoulder resulterade i 357 träffar, där 58 titlar matchade 
inklusionskriterierna. Efter genomgång av abstracts kvarstod 
24 artiklar. Av dessa fanns 19 fulltextartiklar tillgängliga, vilka 
sammanställdes med fokus på det som kunde vara relevant för 
primärvården.

Nio av dessa var randomiserade, kontrollerade studier som 
jämför intraartikulär kortisoninjektion med att inte ge kortiso-
ninjektioner. Fyra använde placebo, dvs. injektion med koksalt 
eller lokalbedövning. Studierna visar att kortisoninjektioner gör 
nytta när det gäller smärta och/eller funktion. Flertalet visar 
att rörligheten förbättras snabbare [8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16].

Tre randomiserade studier jämför triamcinolonacetonid 20 
mg mot 40 mg. Där såg man ingen skillnad mellan de två 
doserna [11, 17, 18].

Två studier jämförde peroral kortisonbehandling med in-
traartikulär kortisoninjektion. Där gav injektion bättre ef-
fekt [19, 20].

Tre studier var deskriptiva studier som saknade kontroll-
grupp [21, 22, 23]. En jämförde intraartikulär injektion med 

injektion mot tre olika ställen i axeln, där fler injektionsställen 
gav bättre effekt [24].

Kombinationen intraartikulär injektion och sjukgymnastik 
visade varierande resultat. I en deskriptiv studie ledde tillägg 
av sjukgymnastik till ökad rörlighet [25]. En retrospektiv upp-
följningsstudie visade ingen extra nytta med kortisoninjektion 
i tillägg till sjukgymnastik [26]. En randomiserad kontrollerad 
studie konstaterar att kortisoninjektion har samma effekt som 
sjukgymnastik, men är billigare [27].

De preparat som användes var 20–40 mg triamcinolonace-
tonid, 40 mg triamcinolonhexacetonid, 40 mg triamcinolon, 
40–80 mg metylprednisolon. Ingen studie jämförde olika kor-
tisonpreparat mot varandra.

Allvarliga biverkningar på behandlingen saknades, och lind-
riga biverkningar rapporterades i enstaka studier.

Journalgranskning
Som en andra del i studien undersöktes 418 journaler från 
2015–2018 gällande axelbesvär. 44 patienter med 46 fall av 
frozen shoulder identifierades. Tio av dessa exkluderades då 
de fått subakromiell kortisoninjektion, remitterats till annan 
enhet eller diagnosticerats utanför studieperioden.

I median hade patienterna väntat tre månader med att söka 
till vårdcentralen, och hade vanligen smärta vid aktivitet och/
eller vilovärk samt rörelseinskränkning vid första kontakten.

Av dessa hade elva patienter fått mellan en och fyra (vanligen 
två) intraartikulära kortisoninjektioner och 25 hade inte fått 
någon kortisoninjektion. Vanligaste val av preparat och dos var 
triamcinolonacetonid 20 mg eller metylprednisolon 40 mg, följt 
av triamcinolonacetonid 40 mg och triamcinolonhexacetonid 20 
mg. Triamcinolonhexacetonid 40 mg användes vid ett tillfälle.

De patienter som fått kortisoninjektion följdes i 26 veckor 
efter injektionen, övriga följdes 26 veckor från diagnosdatum. 
I median dröjde det 38 dagar från diagnos till injektion hos 
dem som fick denna behandling.
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ner vara ett enkelt och effektivt sätt att minska smärtan för 
patienter i primärvården med frozen shoulder.

Jäv saknas.

Erik Ramelius Staffan Olsson
ST-läkare Brahehälsan
Vårdcentralen Linero Östra torn, Lund 

Inom fyra veckor hade samtliga som fått kortisoninjektioner 
mindre smärta. 45 % var smärtfria, jämfört med 16 % med 
mindre smärtor och 0 % smärtfria av dem som inte fått in-
jektioner (diagram 1). När det gäller rörligheten sågs ingen 
signifikant skillnad mellan grupperna.

Diskussion och slutsats
Enligt de granskade artiklarna ger kortisoninjektioner vid fro-
zen shoulder bättre funktion och/eller mindre smärta, medan 
effekten på rörelseförmågan är mer blygsam och vanligen inte 
signifikant. Det stämmer väl med resultaten i journalgransk-
ningsstudien.

I de flesta studier har triamcinolonacetonid använts, och i 
jämförande studier ger 20 mg samma effekt som 40 mg.

Sammanfattningsvis verkar intraartikulära kortisoninjektio-
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Hudcancer, dvs. malignt melanom och 
skivepitelcancer, är nu den vanligas-
te cancerformen hos både män och 
kvinnor i Sverige och basalcellscancer 
drabbar nästan lika många personer 
i landet som alla andra cancerformer 
tillsammans [1]. Den goda nyheten är 
dock att tidig diagnos med hjälp av 
dermatoskopi ger möjlighet till bo-
tande behandling [2].

I Australien har man redan förstått att vi 
måste satsa på Allmänmedicin för tidig 
och kostnadseffektiv vård av patienter 
med suspekta hudtumörer. Där finns 

så kallade ”general practitioners with a 
special interest in skin cancer” och flera 
australiensiska allmänläkare är interna-
tionellt erkända dermatoskopiexperter.

Min vision är att alla svenska allmän-
läkare har tillgång till dermatoskop samt 
basal kunskap inom dermatoskopi. Minst 
en eller två allmänläkare per vårdcentral 
skall vara äkta dermatoskopiexperter.

Vad är dermatoskopi?
Ett dermatoskop är ett diagnostiskt verk-
tyg som enkelt uttryckt är uppbyggt av 
ett förstoringsglas och en speciell ljuskäl-
la som tillåter visualisering av helt andra 

mönster, färger och lokala strukturer i 
huden än det man ser med blotta ögat 
(figur 1). Det finns olika sorters derma-
toskop (figur 2). Kontaktdermatoskop 
har en glasplatta som placeras mot hu-
den i samband med undersökningen. 
Äldre kontaktdermatoskop hade i regel 
alltid en icke-polariserad ljuskälla. Då 
krävs immersionsvätska (alkohol, olja el-
ler vatten) mellan glaset och huden för 
att undvika reflektioner från hudytan. 
Idag finns modernare kontaktderma-
toskop där man kan växla mellan po-
lariserat och icke-polariserat ljus. Vissa 
strukturer syns enbart med polariserat 

Figur 1: Kliniska och dermatoskopiska bilder på fyra olika hudlesioner.
A) Kliniskt atypiskt pigmenterad lesion men dermatoskopiskt ett benignt nevus av junctiontyp med ett typiskt pigmentnätverk med tendens till mer homogen 
och svart pigmentering centralt (s.k. ”blotch”).
B) Ännu en kliniskt atypiskt pigmenterad lesion som dermatoskopiskt visar en klar asymmetri av strukturer med atypiskt pigmentnätverk kaudalt, en asym-
metrisk hyperpigmentering (icke-central ”blotch”) apikalt och perifera ”dots/globules” i ett melanom in situ.
C) Rödrosa knuta som dermatoskopiskt uppvisar multipla förgrenade kärl som kännetecknar basalcellscancer.
D) Ännu en rödrosa knuta som istället har grupperade små kärlnystan (glomerulära kärl) vilket är typiskt vid skivepitelcancer in situ. Foto: John Paoli
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ljus (t.ex. ”shiny white lines” eller ”ro-
settes”) och andra färger och strukturer 
blir tydligare med icke-polariserat ljus 
(t.ex. ”milieliknande cystor”). Sedan 
finns icke-kontaktdermatoskop som per 
definition alltid har polariserat ljus för 
att undvika reflektionerna från hudytan. 
Dessa är mycket behändiga när man vill 
snabbt skanna av många fläckar i sam-
band med en helkroppsundersökning. 
Moderna dermatoskop kan man dess-
utom koppla till en kamera eller mobil-
telefon för fotografering.

Dermatoskopi ökar den diagnostiska 
säkerheten vid bedömning av både pig-
menterade och icke-pigmenterade hudtu-
mörer [3]. Med hjälp av specialanpassade 
utbildningar kan alla vårdgivare utveckla 
de färdigheter som krävs för att använda 
denna kostnadseffektiva diagnostisk me-
tod [4-6]. Såväl ST-läkare och specialister 
inom allmänmedicin har visat ett stort in-
tresse att förkovra sig inom dermatoskopi 
för att förbättra sin diagnostiska säkerhet 
vid bedömning av den stora variation 
av hudlesioner de konfronteras med i 
sin arbetsvardag. Enligt den återkopp-
ling jag har fått på diverse utbildningar 
inom primärvården har ca 80 % av alla 
vårdcentraler i Sverige nu tillgång till åt-
minstone ett dermatoskop. Det är dock 
bara en bråkdel som har tillgång till ett 
dermatoskopiatlas och ytterst få har fått 
formell utbildning i dermatoskopi. Detta 
är en situation som både allmänläkare 
och hudläkare vill ändra på.

Hur kan man lära sig dermatoskopi?
Med lite intresse och engagemang kan 
vem som helst lära sig dermatoskopi. 
Det finns många nationella och inter-
nationella kurser, utbildningar på nätet, 
böcker och appar. Vidare kan man göra 
sidoutbildningar på en hudklinik för att 
lära sig tekniken. Ett dermatoskop kos-
tar idag 5 000–10 000 kr och en formell 
utbildning kräver förstås en liten inves-
tering. Men dessa kostnader sparar man 
in snabbt genom att exempelvis undvika 
enstaka onödiga excisioner. Besparingen 
inom vården brukar man kunna notera 
inom någon månad.

Sidoutbildning på hudklinik
Det är fler och fler ST-läkare som väljer 
en sidoutbildning på hudklinik. Detta er-
bjuds på de allra flesta universitetssjukhus 
och länssjukhus som har en hudklinik. 
Väntetiderna för att programmera in si-
doutbildningen kan dock vara lång och 
man bör vara ute i god tid för att säkra 
en plats. Durationen varierar men man 
rekommenderar oftast minst två måna-
der för att få med sig tillräcklig kunskap. 
Här ingår förstås inte bara diagnostik av 
hudtumörer utan även andra inflamma-
toriska och infektiösa hudsjukdomar.

Det finns tyvärr ännu inga studier på 
hur en sidoutbildning skall vara upp-
byggd eller hur lång den skall vara för att 
uppnå god kunskap inom dermatoskopi. 
I framtiden kanske man bör skräddarsy 
sidoutbildningen så att den är uppdelad 

i olika delar. Efter några veckors bredvid-
gång hos hudläkare borde man kanske 
återgå till vårdcentralen och träna på sina 
nyvunna dermatoskopiska kunskaper. Ef-
ter några månader skulle man kunna pla-
nera en uppföljning hos hudläkare för att 
bekräfta och förstärka dessa kunskaper.

Böcker
Oavsett om man har gjort en sidoutbild-
ning på en hudklinik eller gått diverse 
kurser inom dermatoskopi så är en bra 
atlas oerhört nyttigt att ha. Några tips är:
• ”Diagnostic Dermoscopy – The 

Illustrated Guide” av Jonathan 
Bowling. Förlag: Wiley-Blackwell.

• ”Dermatoscopy – An algorithmic 
method based on pattern analysis” av 
Harald Kittler et al. Förlag: Facultas.

• ”Dermoscopy – The Essentials” av 
Robert Johr et al. Förlag: Mosby.

• ”Dermoscopy – An Atlas” av Scott 
Menzies et al. Förlag: McGraw-Hill.

Hemsidor
Det finns flera hemsidor som helt utan 
kostnad erbjuder bra teoretisk och prak-
tisk undervisning i dermatoskopi. Den 
första hemsidan jag vill rekommendera 
är www.dermoscopy-ids.org som tillhör 
International Dermoscopy Society (IDS). 
Vi är en ideell internationell intresseför-
ening som grundades 2003 av de ledande 
experterna inom dermatoskopi. Medlem-
skap är gratis. Vi har som mål att sprida 
kunskap om dermatoskopi och utbilda så 
många som möjligt. På hemsidan hittas 
länkar till våra podcasts på YouTube som 
självklart är helt gratis. IDS podcasts är 
uppdelade i fyra kanaler baserade på diag-
nos, morfologi, kliniskt scenario och fall. 
Det finns inga ursäkter att inte följa dessa 
korta föredrag på 5–7 minuter.

En grundlig genomgång av det allra 
mesta som finns att lära sig inom der-
matoskopin hittas utan inloggning eller 
betalning på www.dermoscopedia.org. 
Denna ständigt växande hemsida drivs 
också av IDS.

Appar & Facebook
För dig som redan har en del kunskap 
inom dermatoskopi kan du nu testa dessa 
med gratisappen ”YouDermoscopy” som 
finns att ladda ner för både iOS och An-
droid. I spelet får man 8 dermatoskopifall, 
man har 8 sekunder på sig att fundera på 
diagnosen och man har 8 svarsalternativ. 
Med tillräckligt många rätta svar kommer 

Figur 2: Olika typer av dermatoskop. Båda kan kopplas till mobiltelefon med särskilt skal (kopplas 
enkelt med magnet) och båda kan används med eller utan kontakt samt med polariserat eller icke-pola-
riserat ljus. Foto: John Paoli
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fläcken inte bara var ”ofarlig” utan en 
variant som kallas ”sammansatt nevus” 
ökar inte bara läkarens självförtroende 
utan även patientens förtroende för oss 
som läkare. Det är en fantastisk känsla 
att enkelt kunna skilja mellan ett dermalt 
nevus och ett nodulärt basaliom eller att 
bekräfta att patienten har en skivepitel-
cancer in situ och inte ringorm. Ja, man 
kan t.o.m. bekräfta att patienten har 
skabb med dermatoskop. Självklart blir 
man inte mindre stolt när man fångar 
det där tidiga melanomet som faktiskt 
innebär att man har räddat ett liv.

Med detta hoppas jag ha motiverat er 
att lära er mer om dermatoskopi. Om så 
är fallet så får ni här några sista tips. An-
vänd dermatoskopet på varenda fläck ni 
undersöker (även seborrhoiska keratoser) 
och bli särskilt duktiga på att diagnostise-
ra det benigna. Fotografera alla lesioner ni 
skall remittera till hudläkare och ta även 
bilder på alla lesioner ni biopserar eller 
exciderar för att kunna jämföra bilden 
med patologens svar. Använd rikligt med 
handsprit som immersionsvätska för att 

slippa kladd och få bra bilder. Slutligen, se 
gärna till att ni har ett eget dermatoskop.

Lycka till nu med ert dermatoskope-
rande. Ni är hudcancerdiagnostikens 
framtid!

Jäv: John Paoli
erbjuder utbildningar

i dermatoskopi i privat regi.
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man till nästa nivå och fortsätter spelet. 
Man kan samtidigt se hur man rankas i 
såväl Sverige som globalt.

Om du är på Facebook kan du söka 
efter den slutna gruppen ”Dermatoskopi 
i primärvård – Forum”. Detta är ett fo-
rum för skandinaviska allmänläkare med 
intresse för dermatoskopi. Man kan ställa 
frågor, diskutera fall, testa sina kunskaper 
samt få nyheter om utbildningar och nya 
publikationer. Den slutna gruppen har 
idag över 1 700 medlemmar.

En annan Facebook-grupp är ”Der-
matoscopy” som drivs av medlemmar i 
IDS. Denna mycket aktiva grupp lägger 
dagligen upp spännande, om än lite mer 
avancerade, dermatoskopifall som per-
soner från hela världen diskuterar och 
kommenterar på engelska.

Teledermatoskopi
I många regioner finns numera möjlighet 
att skicka kliniska och dermatoskopiska 
bilder i remisser från primärvården till 
hudläkare. Tekniken kallas telederma-
toskopi och leder till bättre och säkrare 
triagering av remisserna [7]. Patienter 
med klar misstanke om melanom kan 
exempelvis påbörja standardiserat vård-
förlopp. På hudkliniken kan man planera 
för excision direkt på första besöket vilket 
sparar tid och pengar. Vidare slipper pa-
tienter som visar sig ha benigna lesioner 
onödiga besök på hudklinik. Ytterligare 
en fördel är att remitterande allmänläka-
re får snabb återkoppling från experter 
inom dermatoskopi och lär sig att tolka 
bilderna inför framtida besök.

Dermatoskopi
– externmedicinens stetoskop
Vågar man ställa diagnosen otit utan ett 
otoskop? Kan man höra ett blåsljud utan 
stetoskop? På samma sätt som otoskop 
och stetoskop är oumbärliga verktyg för 
alla allmänläkare borde dermatoskopet 
också användas rutinmässigt inom pri-
märvården. Att kunna undersöka en pa-
tient och specificera att den oroväckande 

Från Facebook
– Vår nya chef som inte har jobbat i pri-
märvård förut tycker att vi skall hitta ett 
sätt att jobba in kostnaden för derma-
toskopet.

– När du avstått att göra två onödiga 
excisioner så har vårdcentralen tjänat in 
hela kostnaden.

– Byt till en billigare chef så tjänar ni 
snabbt in dermatoskopkostnaden.

– Mycket tidig diagnos vid melanom är 
ett av de största ”hjältedåd” vi kan göra 
och utan dermatoskopi är detta inte möj-
ligt.

– Sjukvård kostar pengar, så hur man kan 
”jobba in” kostnaden för ett dermatoskop 
på kliniknivå är oförståeligt.

– Om ni så bara räddar ett enda liv på 
hela vårdcentralen dom närmsta 100 
åren kommer det vara värt det ekono-
miskt. Och då har vi inte ens pratat om 
det etiska.

2 x B6 = B12
En kollega berättade att hon rekommenderade B12 till en pat. Patienten gick till hälsokostbutiken 
som berättade för patienten att de hade slut på B12. Istället sålde de en burk B6 med rekom-
mendationen att ta två tabletter dagligen. Detta berättade sedan patienten för min kollega ...
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Diabetes är en kronisk sjukdom i olika varianter och med 
risk för komplikationer. Definitionen av diabetes är stadd 
under förändring, liksom behandlingsarsenalen. För patien-
ter med typ 2 diabetes finns nya läkemedel som värdefulla 
komplement till livsstilsåtgärder och metforminbehandling. 
Dessa diskuteras i denna översikt liksom betydelsen av kar-
diovaskulär riskfaktorkontroll baserad på nya svenska och 
internationella riktlinjer. Konsultationens betydelse bör 
lyftas fram som en grund för en god vård liksom gemensam-
ma målsättningar och ett förtroendefullt samarbete inom 
diabetesteamet på en vårdcentral.

En stor andel av primärvårdens patienter har diabetes, vanligtvis 
typ 2 med eller utan komplikationer, men även typ 1 diabetes då 
dessa patienter kan söka för andra medicinska problem än sin di-
abetes. Detta medför ett behov av att öka sina kliniska kunskaper 
kring diabetes samt av en kunskapsgrund som ständigt behöver 
utvecklas och uppdateras. En källa för detta är hemsidan Dagens 
Diabetes (www.dagensdiabetes.se) i regi av Svensk Förening för 
Diabetologi där många allmänläkare är medlemmar.

Indelning av diabetes är under förändring
Den gamla indelningen av diabetes i typ 1 och typ 2 (med 
några mindre vanliga manifestationer som MODY och LADA) 

har vetenskapligt utmanats av en forskargrupp i Malmö som 
lanserat en indelning av diabetes i fem grundformer, baserat på 
ett stort material på 15 000 patienter med diabetes i Skåne (AN-
DIS) [1]. Där finns undergrupper av mera allvarlig diabetes, 
med insulinresistens och ökad risk för diabetesnefropati, men 
även mindre komplikationsbenägen diabetes, t.ex. hos många 
äldre. Detta synsätt kan bereda vägen för ett nytt förhållnings-
sätt avseende intensitet och läkemedelsval. Den nya indelningen 
måste först valideras och bekräftas i oberoende studier.

Det är välkänt att patienter med diabetes kan drabbas av såväl 
makrovaskulära som mikrovaskulära komplikationer i hjärta, 
njurar, ögon och hjärna (stroke). Nya kunskaper har visat att 
det föreligger en ökad risk för nedsatt kognition och demens, 
inte bara vid etablerad diabetes utan även vid olika former av 
pre-diabetes. Det kan vara angeläget att bedöma kognitivt status 
eftersom en nedsättning, vid t.ex. suboptimal riskfaktorkontroll 
och hyperglykemi, kan försämra förståelse för råd och därmed 
följsamhet till behandling [2].

Som grund för behandling vid typ 2 diabetes ligger livsstils-
förbättring med fokus på ökad motion, förbättrad kost och 
tobaksfrihet. Däremot har det varit svårt att visa att viktnedgång 
hos redan överviktiga/feta patienter med typ 2 diabetes leder 
till vinster för morbiditet och mortalitet, prövat i den stora 
amerikanska Look AHEAD studien [3].

Behandlingsriktlinjer vid diabetes uppdateras
I vårt land har Läkemedelsverket utgivit behandlingsrekom-
mendationer för läkemedel vid diabetes 2017. I dessa föresprå-
kas initialt behandling med metformin samt därefter sulfonylu-
rea och nya läkemedel efter behov samt med hänsyn till säkerhet 
och kostnadseffektivitet [4]. Under 2018 har European Associa-
tion for the Study of Diabetes (EASD) och American Diabetes 
Association (ADA) utgivit nya behandlingsrekommendationer 
som man kan anta även kommer att influera svenska synsätt [5]. 
I dessa finns det en ökad betoning på samverkan med patien-
ten för uppställande av behandlingsmål, samt en gemensam 
utvärdering av dessa. Dessutom finns en ökad öppenhet för 
att använda läkemedel ur terapigrupper som SGLT-2 hämmare 
och GLP-1 agonister/analoger. Det är av särskild betydelse att 
öka användningen av dessa läkemedel för patienter som redan 
haft en kardiovaskulär sjukdomsyttring (sekundärprevention) 
eftersom dessa läkemedel påvisat en relativt god nytta jämfört 
med placebo för att förhindra nya händelser och även mins-
kad mortalitet i vissa studier. Det har påvisats njurprotektiva 
effekter, bl.a. minskad grad av albuminuri eller försämring av 
mikroalbuminuri.

SGLT-2 hämmare
SGLT-2 hämmarna ges som tablett och verkar fr.a. på receptorer 
i njure vilket leder till ökad glukosuri, men även en diuretisk 
och blodtryckssänkande effekt förutom förbättrad glukosme-
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socker (hypoglykemi). Bland effekter märks bl.a. viktnedgång, 
blodtryckssänkning och förbättrad glukosmetabol kontroll. 
Man har noterat som biverkan att upp till 30 % av patienterna 
kan uppleva illamående initialt, i vissa fall med kräkningar, men 
ofta minskar dessa besvär efterhand. Dessa läkemedel kan ges 
som injektion dagligen (bl.a. liraglutid) men även en gång i 
veckan (t.ex. exanatid, semaglutid, dulaglutid).

Intressant nog är de s.k. DPP-4 hämmarna en ny läkeme-
delsklass som dock inte visat sig överlägsen (eller underlägsen) 
placebo i studier av patienter med typ 2 diabetes med antingen 
tidigare hjärtkärlhändelse eller höga riskfaktorer (t.ex. sitaglip-
tin, vildagliptin, saxagliptin). De ger en något lägre förhöjning 
av inkretin-nivåer än GLP-1 analogerna, men har liknande 
biverkningar, dock i lägre grad (p.g.a. mindre kraftfull stimu-
lering av inkretiner). Överlag är detta säkra läkemedel, även 
om en viss ökad risk för hjärtsvikt kunde ses i en studie med 
saxagliptin. Dessa läkemedel höjer inte bara GLP-1 utan även 
GIP, ett annat inkretinhormon. Det har spekulerats om GIP 
kanske är associerat med mindre gynnsamma kardiovaskulära 
effekter, även om glukosmetabolismen kan förbättras, och att 
detta skulle kunna innebära att den sammantagna effekten av 
ökning av GLP-1 och GIP ger neutrala utfall av DPP-4 häm-
marbehandling jämfört med placebo.

Riskfaktorkontroll vid diabetes
Det är av största betydelse att minska den kardiovaskulära 
riskfaktorbördan hos patienter med diabetes, vilket betonas i 
riktlinjer [4,5], nu senast från ESC och EASD, presenterade 
2019 [6]. Målet är en blodtryckskontroll <130/80 mmHg hos 
yngre individer, men ett systoliskt blodtrycksmål i intervallet 
130–140 mmHg hos patienter som är 65 år eller äldre [7]. 
Samtliga blodtrycksläkemedel kan i princip användas, men 
som regel i kombination redan från behandlingsstart. Exem-
pel på effektiva kombinationer kan vara en RAAS-blockerare 
(ACE-hämmare, ARB) tillsammans med en kalciumantagonist 
eller lågdos tiaziddiuretikum. Man kan även tänka sig andra 
kombinationer, bl.a. en kalciumantagnoist tillsammans med en 
lågdos beta-receptor blockerare, fr.a. om det föreligger anginga 
pectoris eller tidigare manifestation av kardiovaskulär sjukdom.

För lipidkontroll rekommenderas statinbehandling (simvasta-
tin, atorvastatin) i normal- eller högdos beroende på förekomst 
av tidigare kardiovaskulära manifestationer eller inte. Även 
tidigare dyra statiner som rosuvastatin blir nu billigare med 
patentutgång och parallell importerade läkemedel. Sannolikt 
är det sänkningen av det skadliga LDL kolesterolet som betyder 
mes i riskfaktorkontrollen.

Primärprevention med acetylsalicylsyra (ASA) anses inte ha 
någon plats vid primärprevention hos patienter med diabetes 
enligt aktuella riktlinjer [4].

Ett konsekvent rökstopp är av mycket stor betydelse, inte 
minst mot bakgrunden av att rökprevalensen hos patienter med 
typ 2 diabetes har varit lika med, eller rent av högre (20–25 % 
prevalens) som den hos bakgrundsbefolkningen, enligt rap-
porter från det Nationella Diabetesregistret (NDR). Där av 
följer att intensiva insatser behövs för att hjälpa rökare att bryta 
denna vana, antingen individuellt eller genom gruppterapi. Då 
kan hjälpmedel som nikotinsubstitution eller vissa läkemedel 
(bupropion, vareniklin) vara av värde. Mera kontroversiellt 
kan det vara att rekommendera e-cigaretter eller snus som steg 

tabol kontroll. Detta har visat sig särskilt betydelsefullt för 
att motverka risken för hjärtsvikt, en effekt som man noterad 
relativt tidigt i några studier. Bland biverkningar finns bl.a. en 
ökad infektionsbenägenhet (UVI samt svamp i underlivet) men 
i mer sällsynta fall även normoglykemisk ketoacidos. Överlag 
betraktas dock dessa läkemedel som säkra för de flesta patienter. 
Doseringen är en tablett dagligen (t.ex. empagliflozin, canag-
liflozin, dapagliflozin).

Inkretinläkemedel
GLP-1 agonister förstärker effekterna av inkretinen GLP-1 
(ett tarmhormon med glukosreglerande effekter) som ökar 
insulinsekretion vid hyperglykemi men även glukagon vid 
hypoglykemi, för att därigenom motverka symptom av lågt 

Strategier vid glukossänkande
läkemedelsbehandling
Läkemedelsverket 2017 (referens 4)

• I samband med diagnos sätts ett individualiserat målvärde 
för HbA1c.

• Metformin utgör grunden vid farmakologisk behandling 
och bör i regel inledas i anslutning till diagnos (rekom-
mendationsklass I/evidensnivå B), samt fortgå så länge 
kontraindikationer inte föreligger.

• Om kontraindikation föreligger mot metformin eller det 
av annan anledning inte är lämpligt kan alla andra lä-
kemedelsklasser användas i monoterapi. Vid val av läke-
medelsgrupp ska hänsyn tas till patientens individuella 
förutsättningar och eventuell samsjuklighet (I/C).

• Vid initialt höga glukosvärden (över 20 mmol/l) och/eller 
symtom kan initial insulinbehandling övervägas (I/C).

• Om patienten inte når sitt målvärde under 3 (– 6) månader, 
läggs ett läkemedel till från någon av de tillgängliga läke-
medelsgrupperna. Vid val av läkemedelsgrupp ska hänsyn 
tas till patientens individuella förutsättningar och eventuell 
samsjuklighet.

• Vid otillräcklig effekt kan de flesta läkemedel kombineras.
• Kombinationer av DPP-4-hämmare och GLP-1- 

receptoragonister (GLP-1-RA) är olämpliga då de utnyttjar 
samma verkningsmekanismer. Detsamma gäller för kom-
binationer av sulfonureider/sulfonylurea (SU) och megli-
tinider.

• SU och medellångverkande insulin/långverkande insuli-
nanalog kan undantagsvis kombineras, men den ökade 
risken för hypoglykemi och viktuppgång bör beaktas och 
dosreduktion eller utsättande av SU bör övervägas.

• Typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom där egen insulin-
produktion minskar över tid och därför måste behandlingen 
omprövas regelbundet.

• Risk för överbehandling måste beaktas, särskilt hos äldre 
och kroppsligt sköra patienter. Andra patienter där särskild 
hänsyn kan behöva tas gällande val av läkemedel är till ex-
empel de med övervikt och fetma, manifest kardiovaskulär 
sjukdom samt de med svår psykiatrisk eller neurologisk 
sjukdom.
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på vägen till tobaksfrihet. Dock bör alla vägar provas för att få 
inbitna rökare att sluta, en strategi som kallas skademinimering 
(”harm reduction”), vilken dock av vissa anses kontroversiell, 
men även har sina försvarare [8].

Sammanfattning
Sammanfattningsvis kan anges att behandlingen av diabetes i 
primärvård bör utgår från de diabetesteam som idag finns på 
de flesta vårdcentraler då samverkan med diabetessjuksköterska 
och dietist är betydelsefulla, liksom årlig rapportering till NDR. 
Detta register har idag cirka 95 % täckning (eller högre) av 
alla patienter med diabetes i vårt land, såväl på sjukhus som i 
öppenvård. Det finns årliga NDR rapporter gällande trender 
för riskfaktorer och behandling för den intresserade, liksom 
numera ett stort antal vetenskapliga rapporter som även publ-
icerats i framstående tidskrifter som New England Journal of 
Medicine [9], the Lancet [10], och Diabetologia [11].

Livsstilsåtgärder utgör grunden vid behandling av typ 2 
diabetes, följt av metformin i doser upp till max 2 500 mg 
dagligen, men sedan ett friare läkemedelsval där den växan-
de dokumentationen för nya och effektiva diabetesläkemedel 
(SGLT-2 hämmare och GLP-1 analoger) ger indikation fr.a. 
vid sekundärprevention och för att förhindra hjärtsvikt. En 
god kontroll av kardiovaskulära riskfaktorer (hypertoni, lipider, 
rökning) är en helt nödvändig del av vården av dessa patienter, 

som i sig bör bygga på delaktighet (”shared decision making”), 
målformulering och uppföljning.

Jäv: Båda författarna föreläser för en rad läkemedelsföretag, 
även inom diabetessektorn, liksom för patientföreningar och 

myndigheter. De har inga aktier i dessa företag.

Peter M Nilsson
Professor/överläkare

Klinisk forskningsenhet,
VO Internmedicin, SUS, Malmö

peter.nilsson@med.lu.se

Stig Attvall
Docent, redaktör för DiabetologNytt

Sahlgrenska Akademin, Göteborg
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Vikten av fysisk undersökning – tre exempel
För länge sedan: En man i 60-årsåldern 
hade gått till privatläkare för blodtrycket. 
Kom till den nyöppnade vårdcentralen. På 
vägen ut ber han om värktabletter för sin 
gamla rygg. Atypisk anamnes. Får klä av sig 
för undersökning. Fynd: tunn muskulatur. 
Diagnos: avancerad hypothyreos.
Häromåret: En ung flykting söker vård-
centralen för intyg till Migrationsverket. 

Läkaren erbjuds en nedskriven kortfattad 
sjukdomsbeskrivning + foton av ärr, men 
tackar nej. Ett kort samtal utan undersök-
ning. Resultat: Ett undermåligt läkarintyg.
Häromveckan: En man i 50-årsåldern sökte 
läkare för problem med snarkningar. Läkaren 
använde händer och ögon. Fynd: förstorad 
thyreoidea + lymfkörtlar. Diagnos: thyreoi-
deacancer. Ingrid Eckerman, chefredaktor@sfam.se
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Läkare i primärvård möter dagligen 
människor med komplex ohälsa där 
långvariga smärtor, psykiatriska sym-
tom och livet i allmänhet bidrar till 
en sammansatt problematik. Vårdens 
uppdrag är medicinsk rehabilitering 
och inte att påverka de livsomständig-
heter som många gånger driver ohälsa. 
Ett patientcentrerat omhändertagande 
- på riktigt - förutsätter därför samver-
kan med andra aktörer inom rehabili-
teringsområdet.

Den totala samhällskostnaden för sjuk-
skrivningar var 62 miljarder kronor år 
2017 enligt pensionsbolaget Skandia. 
Bakom denna summa finns människor 
som vi läkare möter under en kort stund 
där fokus ofta i första hand ligger på att 
beskriva besvären för att de ska få sjuk-
penning och i andra hand på behandling 
och rehabilitering med mediciner, sjuk-
skrivning, sjukgymnastik, psykoterapi 
och vardagsbalans. Men ingen terapi i 
världen hjälper när inkasso står för dörren 
eller för den som skulle vilja byta arbete, 
men inte vågar eftersom hen är på väg 
att gå in i väggen och behöver sin SIG 
(sjukpenninggrundande inkomst).

Min erfarenhet från att ha varit speci-
alintresserad av långvariga komplexa häl-
soproblem är att bakom patientens besvär 
finns ofta flera olika faktorer som påver-
kar sjukdom och livskvalitet. Sjukförsäk-
ringen, som utgår från att arbetsförmå-
gan är nedsatt med minst en fjärdedel på 
grund av sjukdom, gör det möjligt att 
sjukskriva från arbete men inte från livets 
övriga prövningar oberoende av om dessa 
påverkar måendet och driver sjukdom. 
Ibland är den psykosociala situationen 
utanför arbetet det egentliga problemet 
och andra gånger är arbetet ett så stort 
problem att patienten inte kan tänka sig 
att gå tillbaka oavsett vilka anpassningar 
som skulle kunna bli aktuella. Då räcker 
inte rehabilitering inom vårdens försorg 
för att hjälpa patienten eftersom vi i vår-
den inte har tillgång till sysselsättnings-
platser för att gradvis trappa upp aktivi-

tetsnivå utanför ordinarie arbete, stöd att 
byta arbete eller socialt stöd.

Aaron Antonovsky visade i forskning 
att känsla av sammanhang (KASAM), det 
vill säga att livet känns begripligt, hanter-
bart och meningsfullt, är avgörande för 
vår förmåga att klara de omställningar 
som krävs för att vi ska ta oss igenom 
svåra situationer i livet med hälsan i 
behåll. Analogt med den tanken skulle 
alla patienter vid all kronisk sjukdom 
som påverkar centrala förmågor (oavsett 
sjukskrivningsbehov) behöva 1) en förkla-
ringsmodell som gör symtomen begripli-
ga, 2) hjälp och kunskap att hantera och 
minimera sjukdomssymtom i vardagen 
och 3) stöd för autonomi och menings-
fullt liv trots sjukdom.

Ett verkligt personcentrerat omhänder-
tagande skulle med den logiken behöva 
inkludera inte bara att vi i vården lyssnar 
på patienten och förstår hens svårigheter 
på ett mänskligt plan utan även konkret 
stöd att hantera praktiska svårigheter i 
livet – något som inte är vårdens uppgift.

I samband med mitt ST-arbete in-
tervjuade jag medarbetare från Försäk-
ringskassan, Arbetsförmedlingen och 
kommunens socialtjänst och kunde 
konstatera att de upplever samma frus-
tration över att deras egen myndighet 
inte ensam kan hjälpa de personer som 
söker stöd från respektive myndighet. 
Vi delar känslan av vanmakt över att 
kartläggning och rehabiliteringsinsatser 
ibland aktualiseras så sent att de redan 
är otillräckliga och effektlösa. Det finns 
en vilja att hjälpa, men var och en är låst 
inom sin organisation.

För att möjliggöra samverkan mellan 
de olika aktörerna inom rehabiliterings-
området finns samordningsförbund. På 
Herkules vårdcentral i Borås finansierar 
samordningsförbundet i Sjuhärad sam-
verkansmöten med handläggare från 
Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen 
och kommunens socialtjänst. På mö-
tena har alla läkare möjlighet att boka 
15 minuter för att lyfta ett komplicerat 
patientärende och utbyta information 

om vilka insatser och utredningar som 
gjorts tidigare samt diskutera på vilket 
sätt varje myndighet kan bidra till pa-
tientens fortsatta rehabilitering. Teamen, 
som förutsätter patientens skriftliga 
samtycke, ger möjlighet att förankra en 
individuell rehabiliteringsplan för ökad 
trygghet genom långsiktighet och för-
utsägbarhet.

Genom att samla samhällets aktörer i 
samordningsförbund och utgå från pa-
tienternas hela livssituation blir det möj-
ligt att bidra till konkret hjälp för att lösa 
praktiska svårigheter som driver sjukdom 
och försvårar ett meningsfullt liv på ett 

Samverkan nödvändig för
ett personcentrerat omhändertagande

Finsam
Den 1 januari 2004 trädde lagen om 
finansiell samordning av rehabili-
teringsinsatser i kraft, i dagligt tal 
Finsam. Lagen gör det möjligt för 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskas-
san, kommun och landsting/region 
att samverka finansiellt inom väl-
färds- och rehabiliteringsområdet. 
Tillsammans bildar de fyra parterna 
ett samordningsförbund och beslutar 
själva hur samarbetet ska utformas 
och bedriver samverkan utifrån lokala 
förutsättningar och behov.

Samordningsförbundens uppgift är 
i första hand att verka för att med-
borgare ska få stöd och rehabilitering 
som ger dem möjlighet att försörja sig 
själva. Målgruppen är individer som 
behöver samordnade åtgärder från 
flera aktörer, till exempel på grund av 
en kombination av medicinska, psykis-
ka, sociala och arbetsmässiga behov.

Mer information finns på finsam.se.
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sätt som vården inte ensam klarar. Till 
exempel kan Försäkringskassan hitta en 
lösning för att säkra försörjningen un-
der tiden en patient kommer igång med 
sjukgymnastik, Arbetsförmedlingen kan 
ge stöd att skola om till ett annat arbete 
och kommunen kan förmedla kontakt 
med skuldrådgivare. För mig som pa-
tientansvarig läkare känns det viktigt och 
meningsfullt.

Vården finns representerad i samord-
ningsförbundens styrelser genom regio-
nerna, men är sällan projektägare eller 
initiativtagare till de insatser som görs 
utan deltar mer som delfinansiär i sam-
arbetet än som aktiv part. I samband 
med SFAM:s kongress i Borås, där Fin-
sam nationellt och lokala samordnings-
förbundet i Sjuhärad medverkade som 
utställare, framkom det att många av oss 
allmänläkare inte känner till vad samord-
ningsförbund är. Det skulle kunna vara 
en delförklaring till att få samverkanspro-
jekt initieras av vården.

För mig är samverkan nyckeln till att 
det blir givande att arbeta med patienter 
som lider av långvarig komplex ohälsa, 
även i de fall det behövs sjukskrivning. 
Min erfarenhet är att samverkan för ti-
dig kartläggning och aktivering i kom-
bination med relevanta stödinsatser kan 
hjälpa fler patienter att hitta tillbaka till 
ett meningsfullt liv trots sjukdom, men 
också till snabbare återhämtning och 
minskat behov av sjukskrivning.

Tyvärr initieras samverkan och samord-
ningsförbundens insatser ofta alltför sent 
och de når inte alla som behöver dem. 
Det finns en stor potential om vi med-
arbetare inom varje myndighet får möj-
lighet att utveckla former för samverkan 
utifrån ett gemensamt mål: att individen 
ska må så bra och ha så hög funktion som 
möjligt trots sjukdom (istället för sjuktal 
och rätt till olika insatser).

Här tror jag att vi läkare skulle behöva 
ta en mer aktiv roll och bidra till fördju-
pad samverkan med förslag på insatser 
och arbetssätt som stödjer patienter tidi-
gare och bättre än idag. Vi skulle också 
kunna koppla samverkan till forskning 
och ta fram evidens för vilka insatser som 
är mest effektiva.

Samverkan är nödvändigt för ett verk-
ligt personcentrerat omhändertagande 
som ser till hela människan. Alla är vin-
nare om våra patienter får optimalt stöd. 
Låt oss verka för bättre samordning av 
vård och övriga insatser för patienternas 
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Vi hade mycket samarbete med det omgivande samhället. En gång räknade vi 
på min vårdcentral och fann att vi hade över 100 fasta samarbetspartners: skolor, 
dagis, sjukhusavdelningar, vårdcentraler, rehabavdelningar och andra aktörer, för-
säkringskassan, olika avdelningar på soc, arbetsförmedlingen, hemtjänstavdelningar, 
äldreboenden osv. Det var ändå bra. Man fick se till att bara gå på möte i det som 
man hade intresse i.

Men när befattningshavare byttes om i takt med olika omorganiseringar och man 
började centralisera så en person från t.ex. FK hade alla kontakter på en VC så 
man sällan träffade den aktuella handläggaren och sen också kontaktpersonerna 
började bytas oftare så föll det sönder. Man kan säga att personkontakter byttes 
mot funktionskontakter.

Personcentrering på patient bygger på personlig kontakt med vårdgivare och kon-
tinuitet bland dessa. Annika Andén, Luleå

hälsa och trygghet och för vår arbetssitua-
tion genom minskad frustration och ökad 
arbetstillfredsstäl-
lelse!

Märit Löfgren
Doktorand

Enheten för allmänmedicin, Göteborgs 
universitet

Praktikertjänst Herkules vårdcentral, Borås
marit.lofgren@ptj.se
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SFAM har ett
nystartat nätverk
för psykisk ohälsa

Vill du vara med eller veta mer?

Kontakta:
katrin.hagskog-engel@sll.se

AllmänMedicin informerar
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Gunilla Hult Backlund avgick nyligen 
som generaldirektör för IVO, Inspek-
tionen för vård och omsorg. Kontroller 
har under hennes tid på IVO ersatts av 
stöd till utveckling och lärande. Efter 
sex år på IVO är hon övertygad om att 
patientsäkerheten kan bli mycket bätt-
re – om professionerna får mer makt.

IVO brukar uppfattas som en myn-
dighet som kontrollerar att lagar och 
förordningar följs, som gör ”nedslag” 
och utdömer viten. Är det så man ska 
se på IVO?
– Både ja och nej. När jag började på 
IVO var tillsynen mest inriktad på re-
gelefterlevnad. Logiken bestod i att först 
hitta fel och sedan tala om hur dessa fel 
skulle åtgärdas. Jag har aldrig trott på den 
pedagogiken, för jag tycker man främst 
måste se på vilken nytta det gör för pa-
tienterna och fundera över hur man kan 
stimulera till ökat lärande, säger Gunilla 
Backlund.

Det är viktigt, påpekar hon, att veten-
skapliga fakta ligger till grund för beslut 
om styrnings- och ledningsmodeller, men 
när det gäller effekter av tillsynen vet vi 
inte så mycket. Det gjorde att IVO till-
satte en egen expertgrupp under ledning 
av Hans Winberg, för närvarande gene-
ralsekreterare i tankesmedjan Leading for 
Health Care, med uppgift att ta fram ett 
faktaunderlag som ett förändringsarbete 
kunde utgå ifrån.

Dumhetens högborg
I det sammanhanget, berättar Gunilla 
Backlund, provocerade organisations-
forskaren Mats Alvesson många genom 
att hävda att ”tillsynsmyndigheter är 
dumhetens högborg”. Han ifrågasatte 
att en ”lyckad” tillsyn, där man identi-
fierat brister, ställt krav på åtgärder och 
kontrollerat att dessa åtgärder vidtagits, 

”… riktlinjer får inte ha 
ambitionen att sty ra 
individuella patient-
möten.”

Hur fungerar den regionala tillsynen?
– IVO gör regionala analyser och bry-
ter ner dem till objektsanalyser. För två 
år sedan tittade vi på vårdcentralerna 
i Stockholmsområdet. Med hjälp av 
insamlade data klassificerades de som 
”gröna”, ”gula” eller ”röda”, där rött be-
tecknar stora brister. Vi använde kända 
indikatormått, till exempel blodsocker-
värden för diabetiker. Vi fann ett antal 
”röda” vårdcentraler som stack ut och 
dom lade vi till grund för tillsyn. Vi tit-
tade bland annat på hur vårdcentralerna 
jobbar med egenkontroll och patientsä-
kerhetsarbete.

Gör IVO några ”nedslag”?
– Vi använder inte det begreppet. Ris-
kanalysbaserad tillsyn planeras i förväg, 
men vi gör också tillsyner på indikation, 
och då är det inte alltid planerat. Får 
vi in ovanligt många klagomål på en 
vårdcentral kombinerat med ett antal 
Lex Maria-anmälningar indikerar det 
något. Då vill vi titta extra noga på den 
enheten.

Enskildas klagomål anses vara viktiga 
för IVO och man har en upplysnings-
tjänst dit folk kan ringa. Lagen om den 
tjänsten var alldeles ny när IVO bildades, 
men fungerade inte då den nya myndig-
heten i samband med starten fick överta 
mer än 7 000 liggande anmälningsä-
renden från Socialstyrelsen. Det gjorde 
att man inte kunde bedriva någon verk-
samhet på fältet. 2018 justerades lagen 
och idag är det sjukvården och patient-
nämnderna som tar hand om merparten 
klagomål. IVO handlägger bara ovanligt 
komplicerade fall. Det tycker Gunilla 
Backlund är bra.

överhuvudtaget var till nytta för patien-
terna. Det enda resultat man ser av så-
dana inspektioner, menar han, är ännu 
fler skriftliga rutiner och en massa nya 
styrdokument.

Även USA-forskaren Donald Berwick 
dömer ut traditionell tillsyn, då den en-
ligt honom inte leder till bättre vårdkva-
litet men ställer till besvär och stjäl tid. 
Vi bör, menar han, fundera på hur vi 
använder tillsynsinstrumentet och, inte 
minst, fråga oss om det är av värde för pa-
tienten och om det skapar lärande inom 
organisationen.

Inspektören som katalysator
Därför har det stor betydelse för pa-
tientsäkerhetsarbetet hur IVO agerar. 
Om man envist håller sig till ett givet 
regelverk blir det fel, menar Gunilla Hult 
Backlund, och ger ett exempel på hur det 
tidigare kunde gå till:

– ”Nu har vi hittat si och så många 
avvikelser, varsågod, nu är det er busi-
ness!” Om man använder sådan pedago-
gik bidrar man inte med något av värde. 
Vem som helst kan hitta fel och brister. 
Men som inspektör måste man uppträda 
som katalysator. Facilitera, kommunice-
ra, skapa möten. Och för att göra skill-
nad krävs det kunskap och insikt i den 
aktuella verksamhetens förutsättningar 
och unika situation. Och det handlar om 
kvalitativa bedömningar.

IVO kartlägger medicinska risker. Hur 
ser riskerna ut i primärvården?
– I vår instruktion står det att vi ska 
bedriva tillsyn utifrån riskanalys och 
egen bedömning. Den första riskanaly-
sen gjordes 2015 och den gick ut på att 
sammanställa nationella data från bland 
annat Socialstyrelsen, Vårdanalys, revi-
sorer och kvalitetsregister. Utifrån den 
sammanställningen gjorde IVO en riska-
nalys och identifierade riskområden. Två 
tydliga riskområden var samordningen 
för multisjuka äldre med behov av koor-
dinerade insatser och omhändertagandet 
av barn och unga med psykisk ohälsa. För 
varje riskområde gjordes sedan nationella 
tillsyner.

Tidigare generaldirektör för IVO:

”Lita mer på professionen!”
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– I många fall mynnade klagomålen 
bara ut i en ursäkt till den som lidit skada. 
Och det vore märkligt om ursäkten från 
vårdgivaren ska behöva passera genom 
en myndighet.

Vad klagas det mest på i primärvården?
– Mer än hälften gäller fördröjda diag-
noser. Många ärenden handlar om bris-
tande samordning, särskilt för äldre och 
multisjuka, som har insatser från primär-
vård, kommun och kanske också från 
sjukhuset. Det handlar då om remisser 
som kommit bort eller informationsö-
verföring som inte fungerat.

När det gäller barn och unga med psy-
kisk ohälsa har det hänt att IVO sam-
tidigt tillsynat socialtjänstens insatser, 
barn- och ungdomspsykiatrin, vårdcen-
traler och övriga aktörer, genom att bjuda 
in till gemensamma möten.

– Man kan säga att vi upplåter en arena 
där vårdpersonalen kan mötas och kom-
ma till tals, och där alla parter kan dis-
kutera hur man ska åstadkomma bättre 
samordning.

Hur ser IVO på tillämpningen av
medicinska riktlinjer?
– Jag har aldrig varit särskilt mycket 
för detaljreglering. När det gäller pa-
tientsäkerhet är det ju professionen som 
sitter på kunskaper och erfarenheter 
och som möter patienten. Och det är i 
patientmötet kvalitet och säkerhet ska-
pas. Givetvis måste det finnas ramar, 
rutiner och styrdokument för att allt 
ska fungera, men riktlinjer får inte ha 
ambitionen att styra över individuella 
patientmöten.

Gunilla Hult Backlund menar att ge-
nerella riktlinjer och beslutsstöd behövs 
som ett stöd i arbetet. Men, påpekar hon, 
vi har faktiskt lagar som föreskriver att 
medicinska bedömningar och beslut ska 
utgå från individen, och här finns ett 
spänningsfält. För läkaren är det inte all-

den styrdes! Nu raljerar jag lite, men om 
man har så mycket överbyggnader och så 
många organisatoriska delar, så undrar jag 
hur det påverkar dem som befinner sig 
ute i verksamheterna – professionerna. 
Jag anser att politikerna ska hålla fing-
rarna så långt borta från verksamheterna 
som möjligt. De ska definiera ramarna, 
riktningen och pengarna, och det är pro-
fessionerna som ska ha frihet att styra och 
leda arbetet i den sjukvårdande verksam-
heten. 

Gunilla Hult Backlund
Född:  1955
Utbildning:  Sjuksköterska anestesi. Vårdlärare.
Karriär:  Arbetat på Socialstyrelsen, bl.a. som chef för Hälso- och sjukvårds-

avdelningen. Generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsför-
månsverket 2009–2012. Ledare för utredningen som föregick IVO, 
Inspektionen för vård och omsorg. Suttit med i Tillitsdelegationen. 
Generaldirektör för IVO 2013–19.

Fo
to

: G
ös

ta
 E

lia
ss

on

”… många ärenden 
handlar om bristande 
samordning, särskilt 
för äldre och multi-
sjuka…”

tid så lätt att ta steget att frångå riktlinjer, 
särskilt då patienterna tenderar att se dem 
som bindande och har svårt att förstå att 
de utgår från gruppnivån.

Kan fortbildning vara ett led
i patientsäkerhetsarbetet?
– Jag blir glad när du säger det! För fort-
bildning är verkligen något som IVO vill 
lyfta fram. Förutom att hålla sig à jour 
med utvecklingen måste läkarna skapa in-
omprofessionella nätverk. Det lyfts fram 
i tillitsdelegationens betänkande och jag 
är övertygad om att varje satsning på 
fortbildning idag kommer att betala sig 
rikligt i morgon.

Hur ser du på sjukvårdspolitikernas roll?
– Alla vill ju styra och ställa. IVO hade 
nyligen den högsta politiska ledningen 
för ett stort landsting på besök. När vi 
skulle diskutera landstingets akutsjukvård 
visste ledningsansvariga inte själva hur 

”Förutom att hålla sig 
à jour med utveckling-
en måste läkarna ska-
pa inomprofessionella 
nätverk.”
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Hur mycket frihet
bör professionerna ha?
– Mer än idag. Men i tillitsdelegatio-
nens delbetänkande är man tydlig med 
att sjukvård inte heller tillåts vara ett 
fritt valt arbete. Vi måste fortsätta mäta, 
följa upp och skapa regler. Inte på det 
detaljerade sätt vi hittills har gjort, utan 
fokusera mer på hur chefskap, ledarskap 
och medarbetarskap fungerar och värde-
ra hur arbetsmiljön ser ut för dom som 
arbetar på golvet.

Du har sagt att politiker bör ha mod att 
ge professionen mer frihet. Vad menar 
du med det?
– Att politiker och tjänstemän måste 
ha modet att lämna över mer ansvar till 
professionerna och inte skapa så för-
skräckligt mycket regler. I ett landsting 
hittade vi över 120 000 styrdokument. 

Hur ska man kunna navigera i ett så-
dant system? Det skapar osäkerhet och 
rädsla. Omges du av en mängd detalje-
rade regler när du möter dina vardagli-
ga problem så kommer du ideligen att 
fråga dig: Finns det någon regel för det 
här? Gör jag rätt nu? Du slutar tänka 
självständigt, slutar att använda din pro-
fessionella erfarenhet.

Är det då det blir fel – när man
låter sig styras av regler?
– Det kan vara så. Du behöver naturligtvis 
ha en ram inom vilken du själv kan agera 
utifrån den kunskap och erfarenhet du 
har. Men ibland är bästa valet att bryta 
mot existerande regler. Jag tänker på flyg-
planet i New York som nödlandade på 
Hudson River. Det gick lyckligt och alla 
överlevde. Efteråt har man visat att det be-
rodde på att piloten bröt mot flera regler. 

Piloten tog beslut utefter egen erfarenhet.
Av samtalet med Gunilla Backlund 

kan man dra slutsatsen att om vi som 
jobbar i vården låter händelsen på Hud-
sonfloden sjunka in i medvetandet kan-
ske vi får större förmåga att se regler och 
riktlinjer för vad de är och lyssna litet 
mer på vad vår erfarenhet och intuition 
vill säga oss.

Gösta Eliasson
Falkenberg

gosta.eliasson@sfam.se

42 AllmänMedicin  3 • 2019

Annons



har lämnat disciplinen eller blivit sjuka. 
Rekryteringen av nya medarbetare har 
gravt misskötts av landstingen/regioner-
na. Hyrläkarsystemet har blivit en dålig 
ersättning för fasta distriktsläkare med 
vilja att ta långsiktigt ansvar.

Fängelsestraffet
– vägen in i allmänmedicinen
Min egen väg in i allmänmedicinen var 
en slump. Jag tillhörde den s.k. 68-ge-
nerationen, var vänstersinnad utan 
medlemskap i ytterlighetspartier med 
konstiga bokstavskombinationer och 
vägrades vapenfri tjänst. Antimilitaris-
men var en ganska viktig del i samhälls-

engagemanget under denna tid med kri-
gets fasor i Indokina förmedlade direkt 
in i TV-apparaterna för första gången i 
historien.

Jag hamnade på den slutna Tidaholm-
sanstalten 1975. Fängelsedirektören tyck-
te synd om den idealistiska studenten, 
som placerats bland våldtäktsmän och 
mördare för att han inte ville döda sina 
kamrater i andra länder eller strejkande 
à la Ådalen. Han utverkade ett special-
tillstånd, så att jag kl. 07.30 fick traska 
genom den lilla staden till vårdcentralen 
med svår personalbrist och där vikariera 
som distriktsläkare till kl. 17.15. Då låstes 
jag åter in för att begrunda mitt brott. 
Det hände till och med att en plit, som 
låste in mig på kvällen och ovetande om 
mitt specialtillstånd, morgonen därpå var 
min patient på centralen. Kvällstidning-
arna fick nys om saken och jag hamnade 
på rikets löpsedlar – ”INTERN JOB-
BAR SOM LÄKARE” med bild och allt, 
70-talsglasögon och långt hår.

Efter en sådan start blev förstås allmän-
medicinen mig kär. Det var en ganska 
stor grupp i min medicinargeneration 
som valde denna nya bana som var något 
annat än skråtänkandet bland doktorer i 
sjukhushierarkier med snäv sjukdomssyn. 
Primärvårdutbyggnaden lockade med 
självständigt arbete bland människor i 

Mitt yrkesliv sammanfaller med den 
s.k. satsningen på primärvården, den 
som aldrig fullföljdes. Primärvården 
skulle vara basen för subspecialiserad 
sjukhusvård, prevention och äldreom-
sorg. Det var en ny idé efter provin-
sialläkarväsendets sammanbrott på 
60-talet.

Ensamarbetande provinsialläkare med 
stora distrikt och orimlig arbetsbörda, 
hög genomströmning av patienter samt 
omfattande jour, skulle ersättas med vård-
centraler. Gemenskap med andra läka-
re, nu benämnda distriktsläkare, skulle 
främja kollegialt erfarenhetsutbyte och 
utbildning i en allt snabbare medicinsk 
kunskapstillväxt. Andra kompetenser 
skulle med läkarna forma ett brett utbud 
av vård lokalt.

Provinsialläkarnas sjukhustjänstgöring 
ersattes med en formaliserad utbildning 
till specialist i allmänmedicin. Utbild-
ningens innehåll skulle ha relevans för 
primärvårdsarbetet. Löneanställning i 
landstingen infördes istället för taxe- och 
incitamentbaserad löpandebandverksam-
het. Det skulle höja kvaliteten, minska 
remisserna till sjukhus och ge kommu-
nernas äldreomsorg kompetenta läkare. 
Befolkningsansvar, teamarbete i vårdlag, 
områdesansvar, samhällsmedicinska och 
förebyggande insatser var paroller i tidens 
anda och stadfästes i den nya hälso- och 
sjukvårdslagen (HSL) 1982. Den utlova-
de en fast egen allmänläkare med konti-
nuitet till alla medborgare.

Varför havererade så många av de goda 
tankarna? Idag står vi på nästan samma 
fläck som för 40 år sedan trots årtion-
dens högstämda retorik om satsning på 
primärvården, ännu utan kraftfulla beslut 
om en välfungerande nära vård.

En av orsakerna genom åren har varit 
resursbristen och att andelen allmänlä-
kare av hela läkarkollektivet stannat vid 
17 %, en unikt låg siffra i jämförelse med 
andra länder. Arbetsbelastningen, för nya 
uppgifter har ständigt tillförts, har på de 
flesta håll blivit orimlig. Många läkare 
har tvingats till deltid för att orka med, Bengt Järhult, fängelsekund på nätterna, arbetade som läkare på dagarna.

”Tjäna folket” eller privatiserad husläkare?

Mitt 40-åriga allmänläkarperspektiv

Primärvårdutbygg-
naden lockade med 
självständigt arbete 
bland människor i 
lokalsamhället, gär-
na med ett lyssnande 
demokratiskt inslag 
vad som verkligen var 
befolkningens behov.

AllmänMedicin  3 • 2019 43



lokalsamhället, gärna med ett lyssnande 
demokratiskt inslag vad som verkligen 
var befolkningens behov.

Tidsandan förändrade synen på sjuk-
domsorsak, som traditionellt varit biolo-
gisk och en sak som bara läkare förstod. 
Klassamhället, sociala faktorer, arbetsvill-
kor och kultur, insåg en ny generation, 
skapade mycket av lidandet vid många 
diagnostillstånd. Det jämställda arbetet 
med andra personalkategorier för att 
ge en god medicinsk service till befolk-
ningen lockade. Det fanns ett stänk av 
samhällsmedicin, en återknytning till de 
gamla provinsialläkarnas uppgift att vara 
sensorer ute i samhället och rapportera 
om missförhållanden och orättvisor. Det 
blev t.o.m. lagreglerat i HSL.

Jag vill inte påstå att medicinarna 
1968–69 var några revolutionärer. Någ-
ra enstaka organiserade vänsteraktivister 
fanns. Då som nu var majoriteten av kur-
sarna borgligt sinnade eller ointresserade 
av politik. Dagens beskrivning i media av 
68-generationen som vänsterextremister 
utan förnuft är politiskt betingad. Men 
det fanns ändå en betydande grupp som 
tog till sig en tro på att en förändring av 
uppenbart orättvisa levnadsförhållanden, 
och den sjukhusfixerade vårdstrukturen, 
var möjlig. Kanske allmänmedicinen för 
många blev en bra arena för världsför-
bättring utan partisekteristiskt tänkande.

80-talet präglades av en optimistisk, 
expansiv fas där professionen, inte minst 
läkarna, hade en central roll i ledarskap 

och utvecklingsarbete. En viktig del 
blev förstärkningen av hemsjukvården. 
Sjukhusen dignade från trycket av fär-
digbehandlade som inte kunde skrivas 
hem och många for illa på dåvarande 
långvårdskliniker.

Nedmonteringen börjar
Istället för att fullfölja detta viktiga med-
icinska ansvarsområde infördes ÄDEL 
1992, den första av många organisatoriska 
rockader som starkt påverkade primärvår-
den. Ansvaret för sjukvård i hemmet och 
på sjukhem/serviceboenden överfördes 
till kommunerna i föreställningen att lä-
karnas medikalisering skapade vårdbehov 
och att sociala insatser var det viktiga. 
Sköterskorna hamnade i kommunen 
men läkarna var kvar i landstingen, en 
synnerligen olycklig splittring och rollför-
ändring. Läkarna blev mer konsulter än 
medansvariga och ledare av utvecklingen. 
Snart upptäckte kommunerna att de äld-
re var synnerligen svårt sjuka. På dagens 
serviceboenden är 50–75 % av gästerna 
– patienter fick man inte längre säga – 
präglade av kognitiv sjukdom/demens, 
och nästan alla multisjuka.

Strax därpå infördes ”Husläkarrefor-
men”, som en fjäder i hatten för folk-
partiet i den borgerliga nya regeringen 
1991–94. Det var en glidning bort från 
70-talsidealen även om många av allmän-
medicinens kärnvärden skulle förverkli-
gas. Men områdesansvar, inriktning på 
socialt svaga grupper och samhällsföränd-
ring som en del av uppdraget tonades ner. 
Det fria läkarvalet, distriktsläkaren som 
en mysig gammaldags husläkare, blev 
idealet och fri etablering infördes. Den 
missvisande termen husläkare lanserades 
och finns på vissa håll fortfarande kvar. 
Det är väl ändå inte hus som behöver 
läkare? Befolkningen fick planscher med 
alla läkarnunor och skulle peka ut den 
som såg trevligast ut som ens blivande 
husläkare.

Lika fort som reformen införts avskaf-
fades den när S återkom till makten. 
90-talet präglades av besparingar till följd 
av finanskrisen och landstingsbyråkratin 
tog ett allt fastare grepp om ledarskapet 
för primär- och övrig sjukvård, inspirera-
de av New Public Management. Närings-
livets ideologiproducenter drev på och 
borgerliga partier förstod att köp- och 
säljsystem, interndebitering och kon-
kurrens i förlängningen skulle öppna för 
en bred privatisering av offentlig vård. 

Vi tänkte oss att som allmänläkare 
skulle vi arbeta för att hjälpa vanliga 
människor med vanliga sjukdomar och 
problem.
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Läkarförbundet drev på och S nationellt 
och ute i landstingen tog till sig led-
ningsfilosofin med rötter hos Thatcher. 
 Avprofessionaliseringen av vårdens ledar-
skap accelererade.

Kostnadsutvecklingen för sjukhusen, 
de överfyllda akuterna och dåliga till-
gängligheten på vårdcentralerna ledde 
till ett riksdagsbeslut om en allmänläkar-
täthet på 1 500 individer per läkare. Ett 
beslut som än idag inte genomförts! Nio 
miljarder kronor tillsköts 2001-04 i en 
uppgörelse S + C men nästan inget gick 
till en rekonstruktion av primärvården. 
De s.k. kanonpengarna hamnade i lands-
tingens svarta budgethål. Även senare har 
vid upprepade tillfällen specialdestinera-
de statliga satsningar schabblats bort av 
landstingen, senast resurser till s.k. fast 
vårdkontakt 2018.

En tilltagande ekonomistyrning och 
prioritering av tillgänglighet istället för 
lagstadgad ”vård efter behov” fick med 
Vårdvalsreformen 2009 i nytt borgligt 
styre nationellt genomslag. Primärvår-
dens uppgift att utjämna sociala skillna-
der i hälsa förbyttes i verkligheten till sin 
motsats.

Konkurrens, valfrihet av enhet – dock 
ej läkare – hade till syfte att marknadsan-

passa primärvården. I vissa landsting är 
den största delen av närsjukvården priva-
tiserad. Stora bolag köper upp vårdcen-
traler och betydande delar av vården, och 
äldreomsorgen drivs nu av multinationel-
la vårdbolag. Allt mycket långt bort från 
70-talets vision om demokratiskt, lokalt 
inflytande och att tjäna befolkningen ut-
ifrån deras behov. Vinster i välfärden har 
genom januariöverenskommelsen avförts 
från den politiska dagordningen. Allt fler 
har privata sjukförsäkringar som på sikt 
underminerar viljan att upprätthålla ett 
skattefinansierat primärvårds- och sjuk-
vårdssystem.

Vårdvalsreformen med fri etablering 
har inneburit ökade svårigheter att re-
krytera läkare till tunga förortsområden 
och glesbygd. Nästan alla nyetableringar 
har skett i redan resursstarka områden 
dit läkare lockas med bättre villkor och 
mindre tungt klientel. Tillgängligheten 
har ökat något och har under senare år 
fått absurda uttryck i form av skattefi-
nansierade nätläkare, som kommersiali-
serat enkla vårdbehov och profiterar på 
människors oro för sjukdom. Sjukvårds-
politiker har inte haft ryggrad att försvara 
kroniskt sjukas vårdbehov i förhållande 
till nätläkarnas geschäft.

Framtiden väntar på resurserna
Primärvårdens uppdrag under 40 år är en 
spegling av samhällsutvecklingen. Hårt 
arbetande personal har trots svikna löften 
givit mycken god vård. Men vårdgrenen 
väntar fortfarande på en rimlig fördel-
ning av resurserna mot världens mest 
sjukhustunga, läkartäta och dyra vård. 
Det allmänmedicinska helhetsperspekti-
vet behövs också i förhållande till sjuk-
husens extrema subspecialisering. Den 
har vissa fördelar i kunskapsutvecklingen, 
men har inneburit en teknifiering, frag-
mentisering, organ- och diagnosfixering 
som lämnat människan, särskilt den mul-
tisjuka, utan ett samlat omhändertagan-
de, bollandes mellan olika subspecialister 
och med en instrumentell syn på vad det 
innebär att vara gammal och sjuk.

Vad som kommer ut om nära vård, ef-
ter två stora utredningar senaste åren och 
januariöverenskommelsen, står skrivet i 
stjärnorna. Men det finns vetenskapligt 
underlag för att utbyggd primärvård 
har goda effekter på vårdsystemet som 
helhet; till exempel minskad belastning 
på akutmottagningar och slutenvårds-
utnyttjande och att den kan minska 
hälsoskillnader. Internationellt är visat 
att första linjens sjukvård med allmän-
läkare leder till minskad sjuklighet och 
dödlighet i förhållande till ett system 
med subspecialister. Kontinuitetsfaktorn 
är avgörande för god vård. I en svensk 
studie har man visat att belastningen på 
akutmottagningar är hälften så stor för 
dem med högst kontinuitet i förhållan-
de till dem med lägst. Internationella 
studier kopplar lägre dödlighet till god 
kontinuitet. Osv.

En skattefinansierad resursstark nära 
och jämlik vård ska prioritera medicin-
ska tyngre behov hos en åldrande be-
folkning, inte efterfrågan eller kommer-
sialiserad kundmakt. Ett sådant system 
skapas endast utifrån politisk vilja.

Jäv saknas.

Bengt Järhult
Distriktsläkare i Ryd

bengt_jarhult@hotmail.com

Ur flödet av vanliga problem skulle vi fiska upp de ovanliga och skicka dem till rätt nivå.
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Vi är många som är överens om att mycket är fel i dagens 
sjukvård. Victor Montori beskriver i en serie personliga 
essäer sin syn på hur industrialisering har korrumperat 
sjukvården. Han propagerar för en revolt grundad i solida-
ritet och medlidande, för att nå en omsorgsfull och vänlig 
vård. Läsningen är utmanande och uppfodrande, om den 
innersta meningen med vårt arbete. Är visionen realistisk?

Victor Montori är född i Peru, utbildad hos Gordon Gyatt, 
EBM-företrädare vid McMasters University i Canada. Montori 
är numera verksam som professor i endokrinologi vid Mayo-kli-
niken i Minnesota USA, särskilt inriktad på diabetesvård. Han 
är en av världens mest citerade forskare med en stor mängd 
vetenskapliga artiklar och expertuppdrag och ses på internet i 
olika TED-talks. Han har särskilt utvecklat diskussionen om 
personcentrerad vård för kroniska tillstånd, ”minimal disruptive 
medicine” och ”shared decision making”. Det handlar mycket 
om delaktighet och den börda vi lägger på patienterna med 
våra ordinationer.

I boken berättar han i ett inledande avsnitt hur man på 
Mayo-kliniken tidigt bestämde sig för att vara oberoende av 
industriintressen. Min bedömning är att det varit avgörande 
för hans framgång, inflytande och innehållet i de vetenskapliga 
artiklarna. Han har kunnat koncentrera sig på det väsentliga i 
vårdens och patienternas verklighet utan kommersiella intres-
sen. Jämför med svensk diabetologi (kardiologi, lungmedicin 
etc.) som är helt integrerad med ekonomin i läkemedelsbolagen 
för både forskning, utveckling och utbildning. Det har inte 
minst påverkat marknadsföringen av en räcka av preparat som 
senare fått dras in. Oftast, berättar Montori, är han den ende 
vid internationella konferenser som inte har några jävs- och 
intressekonflikter att redovisa.

Boken är utgiven i oktober 2017 och jag har inte sett den 
presenteras i svenska medicinska media. Den når mig via min 
forskande dotter som besökt författaren i sitt internationella 
nätverkande. Jag vill presentera innehållet kortfattat och ge 
några kommentarer från svenskt allmänmedicinskt perspektiv.

De olika relativt fristående texterna är grupperade i tre olika 
teman. Poesi blandas med anekdoter, fallbeskrivningar och 
konkreta exempel samt med mera polemiserande avsnitt.

I det första beskrivs en ganska mörk bild av den industria-

liserade opersonliga vård som karaktäriserar dagens medicin. 
Enligt Montori utmärks den av grymhet, otydlighet, girighet 
och lägger onödigt stora bördor på patienterna. Omsorgsfull 
och vänlig vård är snarast undantag.

Intressant är ”fallbeskrivningen” av den 55-årige John. Han 
är överviktig och behandlas för diabetes och hypertoni. Han 
når inte målvärdena som är desamma som i vårt NDR. Det 
framgår hur missriktad vården är med tanke på Johns levnads-
omständigheter och bekymmer i livet.

Kreativa metaforer
Den andra delen tar upp vad författaren kallar motgifter, ”an-
tidoter”. Med exempel på hur hans söner under lång tid tränat 
simning använder Montori begreppet ”elegans”. Det tillämpas 
på vår dagliga verksamhet och ska noga skiljas från produktivitet 
och effektivitet. Det är vackert och tankeväckande, användbart!

Boken är lättläst men flera gånger får jag slå i ordböcker för 
att djupare förstå en del kreativa metaforer och användning av 
begrepp och uttryck. Solidaritet innebär att ingen ska lämnas 
utanför, att envist och engagerat hävda att humanitet går före 
ekonomisk lönsamhet och ekonomiska vinster. Montori nämner 
flera konkreta exempel från medicinhistorien. Jag tänker på en 
hel del biståndsarbete världen över som utförs utan egen vinning.

Kärlek är ett starkt uttryck. Författaren redovisar ett brev från 
en 65-årig patient som i sjukvårdssystemet skulle tvingas byta 
läkare. Patienten beskriver relationen som ömsesidig kärlek. 
I vårt lite känslokyligare Norden talar vi mera neutralt om 
”relationen”. Läkarens behov av att vara älskad får inte ta över.

Integritet i förhållande till den farmakologiska industrin och 
andra ovidkommande intressen är frigörande. Exempel är Gyatt 
från McMasters i Canada men även det pris Montoris far fick 
betala när han vägrade ta emot mutor som statstjänsteman efter 
diktaturens fall. Ett aktuellt patientfall är en kvinna som på 
mycket tveksam grund fått flera av de aggressivt marknadsförda 
nya diabetesläkemedlen och nu sökte för misstanke och oro 
om demensutveckling som tolkades som hypoglykemiutlöst.

Att bygga katedraler
Det tredje avsnittet texter är mera visionärt om framåtsyftande 
lösningar på vårdens problem. Att tålmodigt bygga katedraler 
av omsorgsfull och vänlig vård.

Författaren har föreläst världen över om sina tankar. Mest 
invändningar har han fått vad gäller tid. Det framgår att läkare 

”Min erfarenhet är att skrivande skär-
per tanken.”

Det behövs en revolt!
Peter Olsson i Jokkmokk reflekterar

Victor Montori:
Why we revolt.
A patient revolution
for careful and kind care.
The Patient Revolution 2017.
ISBN 978-0-999394816

www.patientrevolution.org 
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och andra terapeuter inte råder över sin egen tid. Det är finan-
siärer, underbemanning, dåliga datorsystem och närmast indu-
striella krav på snabba besök. Montoris plädering för ”timeless-
ness” är mycket sympatisk. I vår förhärskande Kalymnosmodell 
för träning i konsultationen är den rationella användningen av 
tiden ett viktigt moment. Själv har jag känt mig begränsad av 
vårt fyrkantiga system med likartade tidsmoduler i våra datorers 
dagsprogram.

Montori berättar att han är den typ av läkare som i sin mot-
tagning ofta kommer efter i tidboken. Jag undrar hur kolle-
gerna hanterar och reagerar på det. Naturligtvis är författaren 
medveten om att det finns en motsättning mellan tid och till-
gänglighet för andra patienter.

Samspelet mellan läkare och patient jämförs med ett dansan-
de par och hur samtal utvecklas.

En framtida förändring måste inkludera patienterna, med 
reservation för industrins infiltration i patientorganisationer. 
Klassisk är den lömska reklamen som avslutas med rådet att 
”kontakta din läkare eller distriktssköterska”. Ett försök är 
www.patientrevolution.org, en non profit organisation eller 
nätverk som författaren startat.

Montori är optimist och jag känner stor sympati med de 
tankar som framförs. Funderar dock på om vården någonsin 
har varit god, omsorgsfull och vänlig. Men den borde kunna bli.

Kritiken av vården är kraftfull och stark men ändå inte så ra-
dikal som Ivan Illich som helt tog avstånd från vad han menade 
var skadlig verksamhet. Montoris egna erfarenheter av nödvän-
dig vård inom familjen är goda.

En del synpunkter och resonemang är färgade av det sjuk-
vårdssystem som författaren arbetar inom. Här har vi ännu 
sluppit ta en massa hänsyn till finansiärer och försäkringar när 
vi till exempel väljer preparat till våra diabetespatienter.

Viktig är argumentationen mot ett alltför strikt följande av 
rekommendationer och guidelines som dessutom ofta är fram-
ställda i korrupta processer och med måttlig evidens. Istället 
för ett statistiskt genomsnitt betonas den enskilda patienten 
som individ och person.

Författaren är skeptisk till att digitalisering och Artificiell 
Intelligens skulle vara till stor hjälp framöver. Utvecklingen 

med datorisering hittills har inte underlättat. Montori betonar 
det goda mötet med patienten. Burnout tror jag (i motsats till 
”läkare med gränser”) beror oftast inte på patienterna utan på 
hopplösa och tidsödande tekniska system. Försäkringskassan 
och socialförsäkringen har korrumperat vårt språk och därmed 
tänkande med sina tvingande beslutsstöd. Västvärldens sjuk-
vårdssystem står inför enorma finansiella problem och svårig-
heter att rekrytera.

Professionens roll
Professionen som styrande föreslås ofta som en lösning på vår-
dens problem men jag ser det som tveksamt och riskabelt, inte 
minst för utbredd korruption i förhållande till industriintressen. 
Det är inte heller alla kolleger som slutar med flaggan i topp. 
Rekryteringsproblemen gör att somliga arbetar för länge. Det 
ser jag i slutet av min egen läkargärning. Trots att jag arbetar på 
en väl bemannad enhet kan jag känna stress eller snarare jäkt 
av teknikens förtretligheter.

Lokalt står vi inför en nödvändig förändrad jourverksamhet 
med sjunkande befolkning i norrländsk glesbygd. I kollegernas 
försvar spirar trångsynt egenintresse och förekommer personan-
grepp, osakligheter, faktaresistens. Man bortser helt från hur vi 
använder våra gemensamma ekonomiska resurser. Värst är ändå 
att sprida rädsla och skrämma olika åldersgrupper och oförlåt-
ligt bemötande av de yngre kolleger som ska överta uppgiften.

Min erfarenhet är att skrivande skärper tanken. Boken inleds 
med ett Orwellcitat om att man bör skriva som vittnesbörd för 
framtiden. Mitt eget ”professionella arkiv” i Allmänmedicin 
Norrbotten har försvunnit från nätet. Ändå har formulerandet 
av ståndpunkter varit en viktig del i mitt yrkesliv.

Jag skulle önska att yngre engagerade 
kolleger läste Montoris bok och själva 
formulerade sina tankar i fri form.

Jäv saknas.

Jokkmokk/Stenshamn juli 2019
Peter Olsson

Jokkmokks hälsocentral
peter.olsson@norrbotten.se

Läkemedel i Jokkmokk. Foto: okänd
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I den här intervjun bjuder P C Jersild på sina tankar om 
sjukvården och inte minst på en avslöjande berättelse om 
hur det gick till på 70-talet när Gunnar Biörck var överlä-
kare på Serafen och boken ”Babels hus” kom ut och rörde 
om i sjukvårdsgrytan.

Jag har slagit mig ner i biblioteket tillsammans med P C Jersild. 
Vi ska samtala om sjukvård. Just här, på Svenska Läkaresällska-
pet, hölls en gång på 70-talet något som skulle kunna kallas för 
krismöte, men mer om det längre fram.

Det första minne Per Christian har av sjukvården daterar sig 
från tvåårsåldern, då han drabbades av en öroninflammation 
som komplicerades med mastoidit, vilket krävde uppmejsling 
och sjukhusvård.

– Jag minns att mina föräldrar var förbjudna att komma och 
hälsa på eftersom vi barn som låg i sängarna kunde bli upprörda. 
Men farmor fick komma, det ansågs inte vara lika upprörande. 
Och jag minns att det fanns stora glasskivor runt sängen, att 
jag låg i ett glashus. Det var antagligen för att vi inte skulle 
smitta ner varandra.

Per Christian kommer särskilt ihåg örondoktorerna. De satt 
alltid i ett mörkt rum, där det brann en liten låga som de bru-
kade värma sina instrument på. Och de dolde sina ansikten 
med en rund spegel.

Då P C Jersild andra gången kommer i kontakt med sjukvården 
är han 19 år och inlagd för allergiutredning. Det tas några prover, 
men han är vid det tillfället varken sjuk eller allergisk, så den där 
veckan på en sal med sex sängar kändes tämligen meningslös.

Stadsläkarvikariatet
Under sina läkarstudier arbetade P C Jersild en tid som vikarie-
rande stadsläkare. Det fick man göra om man gått BB-kursen. 
Det blev två månaders tjänstgöring i Örnsköldsvik under den 
ordinarie doktorns semester.

– Den ordinarie doktorn hade ett biträde som servade ho-
nom. Men eftersom biträdet också skulle åka på semester hade 
de anställt en ung tjej på 18 år. Det var alltså jag och den där 
unga tjejen som, inom parentes sagt, inte kunde någonting, som 
skulle ta hand om hela stadsläkeriet i Örnsköldsvik.

P C Jersild och 70-talets sjukvårdsrabalder

”… sjukhuset, ett ställe dit man all-
tid kan vända sig, den ”stora, varma 
famnen.”

 Foto: Gösta Eliasson
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Arbetsdagen för den unge vikarien började klockan åtta med 
öppen mottagning och några telefonsamtal. Efter lunch var det 
tidsbeställda patienter och klockan tre kunde det bli hembesök 
och rond på ålderdomshemmet. Vanligen gick det att hinna 
med 15–25 patienter under en dag. Mottagningsarbetet gick 
väl an, men jouren var påfrestande.

– Jag hade jour nästan jämt, bara ledigt varannan helg. Tele-
fonen kunde börja ringa när som helst, man låg och stirrade på 
den hela tiden. Och tänkte: ”när ska den jäveln ringa?”

P C Jersild var oerfaren och långt ifrån färdigutbildad. Han 
berättar om osäkerheten och hur han gjorde för att klara av 
sitt uppdrag.

– Jag försökte blåsa upp mig och intala mig själv att det 
skulle gå bra. Andra före mig hade ju klarat det, och jag lärde 
mig mycket allteftersom dagarna gick. Varje dag åt jag lunch 
på lasarettet. Då passade jag på att fråga sjukhusläkarna om 
knepiga patienter och andra problem, vilket gjorde att vi inte 
behövde skicka så många papper fram och tillbaka, och närhe-
ten till sjukhuskollegorna var enormt värdefull för mig. Jag hade 
alltid bra back-up när det handlade om akutfall. Fast ibland 
skällde sjukhusdoktorerna ut mig: ”Du behöver väl inte skicka 
alla dina misstänkta revbensfrakturer? Vi ser ju ändå ingenting 
på röntgen.”

Huddinge sjukhus
P C Jersild hade på 70-talet en lärartjänst i socialmedicin och 
kom då att lära känna det stora och hypermoderna Huddinge 
sjukhus.

– Som lärare i socialmedicin hade jag gemensam undervis-
ning med olika kliniker. Det fungerade så att jag fick besöka 
en klinik med mina studenter och fråga om dom hade något 
”riktigt jävligt” fall som studenterna kunde få utreda.

P C Jersild beslutade sig under denna tid för att skriva en bok. 
Det blev Babels hus, en omdiskuterad roman om det moderna 
storsjukhusets opersonliga hantering av patienter.

– När jag skrev boken hade jag jobbat på Huddinge sjukhus i 
tre år. Boken är inte något exakt porträtt av Huddinge sjukhus, 
men jag hade ju erfarenheter därifrån och inblick i vad som 
hände innanför sjukhusets väggar.

När boken kom ut hade han redan sagt upp sig från jobbet 
på sjukhuset.

– Jag tänkte att om jag räknar med att vara kvar på sjukhuset 
efter publiceringen, så skulle det lägga sordin både på mig och 
det jag ville skriva om.

Det var välbetänkt, för romanen om Primus Svensson, som 
kom ut 1978 och pekade på många konstigheter i den svenska 
sjukvården, ledde snabbt till stort rabalder i vissa läkarkretsar.

Bråket om Babels hus
Vid den tiden fanns det inte så många böcker om sjukhus, 

förutom underhållningsromaner, men de handlade mest om 
skickliga kirurger som förälskade sig i vackra sjuksköterskor. 
Den välkände profilen Gunnar Biörck hade skrivit en roman 
som var en enda stor hyllning till Sjukhuset med stort S, ett 
ställe dit man ”alltid kan vända sig, den stora, varma famnen”. 
Att kunna vända sig till sjukhus ansåg Gunnar Biörck vara 
människans yttersta säkerhet.

– Det var ju som alla förstår en idylliserad och falsk bild av 
sjukvården. Men jag var aldrig ute efter att sticka hål på syste-
met, jag ville bara skildra det utifrån vad jag själv hade upplevt. 
Hälften av läkarna i Babels hus var faktiskt bra och hälften 
väldigt dåliga, så var det, det tyckte i alla fall jag.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Redan innan boken hade 
kommit ut skrev tidningarna spaltmeter om den. Det fanns 
dom som tyckte att P C Jersild ”inte borde skriva skit om sjuk-
vården”. ”Ska du göra någonting, så gå ut och jobba! Sitt inte 
där och skriv … dynga!”, lät det. I den vevan fick han också 
veta att ett gäng professorer, bland andra en bister ortoped i 
Lund, hade haft ett krismöte på Läkaresällskapet om boken 
och beslutat att den skulle ”fördömas”.

P C Jersild, som hittills under vårt samtal varit ganska all-
varlig, skiner upp när han berättar om fortsättningen. Boken 
fick nämligen kanonrecensioner och sålde otroligt bra. Och 
snart ändrades tonen från hans tidigare bittra fiender och 
belackare.

– Det kom devota reaktioner och gratulationer från en rad 
doktorer, och med tanke på vad som hänt kändes det ganska 
egendomligt. Det ledde också till skriverier i tidningarna och 
många ville göra gällande att jag inte ens visste vad jag pratade 
om, att jag inte skulle sitta på min kammare och skriva utan 
borde ge mig ut i verkligheten. Vilket jag också gjorde. Jag fick 
nämligen ett fyrtiotal inbjudningar till olika platser i landet och 
jag reste runt och försvarade boken. Det kunde komma 700 
människor till en sådan tillställning. 

”Det fanns de som menade att P C 
Jersild inte borde skriva ’skit’ om 
sjukvården.”

P C Jersild. Babels hus. Bonniers 1978.
ISBN 9100436518 

Sten Torstenson (alias Gunnar Biörck).
Tillståndet är allvarligt. Medéns 1942.

”Då tog det hus i helvete. Jag blev 
portförbjuden. För jag hade lagt mig 
i ...”
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Läkarkåren var vid den här tiden ganska konservativ och P C 
Jersild mer åt vänsterhållet. Spelade det någon roll i det här 
sammanhanget? Jag får inget riktigt svar på min fråga.

– Jag har ju alltid varit vänster. Gunnar Inghe var vänster 
och gift med en dam som var kommunist och socialmedicinska 
institutionen var ganska rödfärgad. Men jag var aldrig kom-
munist, snarare socialdemokrat. Vänsterperspektivet var ju det 
naturliga på 70-talet.

Kontroversen med Gunnar Biörck
Det var nu som kontroversen med Gunnar Biörck började. 
Biörck var professor i invärtesmedicin på Serafimerlasarettet 
och Jersild forskarassistent på Karolinska institutet hos Gunnar 
Inghe, professor i socialmedicin. Man hade samundervisning 
med Serafimerlasarettet som gick ut på att doktorerna där skulle 
utreda patienterna medicinskt och Jersild och hans studenter 
därefter ta hand om det socialmedicinska.

– En gång hade vi en gemensam konferens om en 38-årig kvin-
na som hade en mängd problem, bland annat ymniga svettningar. 
Jag fick en bunt papper om vad dom hade gjort på Serafen och 
tänkte: varför har dom inte utrett svettningarna? Gunnar Biörck 
med sin stab var på plats när jag frågade: ”dom där svettningarna, 
vad är det för något?” Då blev Gunnar Biörck ordentligt störd 
och kallade fram en stackars underläkare som sa: ”jo, vi trodde 
det var menopausen”. ”Men 38 år är väl lite tidigt, kanske man 
skulle ha tittat på … thyreoidea”, replikerade jag. Då tog det 
hus i helvete. Jag blev portförbjuden. Jag hade lagt mig i Serafi-
merlasarettets utredning trots att jag bara var socialmedicinare.

Dagens sjukvård
Har det hänt något med sjukvården sedan 70-talet? Den frågan 
har P C Jersild fått många gånger, men har inget svar.

– Man måste jobba och befinna sig inne i systemet för att för-
stå vad som sker, det räcker inte med att se det utifrån. Men om 
man tänker på hur Primus Svensson i boken Babels hus skulle 
ha vårdats idag, så har det onekligen hänt en del. Han kom in 
akut för en hjärtinfarkt och jag gissar att han var inlagd i nästan 
en månad. Hjärtinfarkter skulle ju ligga still för att ”återhämta” 
sig. Men det skulle inte hända idag. Och när Primus Svensson 
togs in för pankreascancer var det inte mycket att göra. Idag 
skulle jag tänka mig att han hade hamnat i palliativ vård.

”Personcentrering” tycker P C Jersild är ett märkligt begrepp 
och han blir lika förvånad varje gång det talas om att ”sätta 
patienten i centrum”. Är inte det tanken med sjukvård? Men, 
tillägger han, det finns doktorer som verkar döva, som aldrig 
lär sig att sjukvård handlar om hela människan.

– Har du fått en cancerdiagnos, så är du inte din diagnos, 
du är en människa som råkat få en diagnos. Som människa 
är du intakt. Och det finns tre viktiga ”K” att tänka på i det 
sammanhanget: kunskap, kommunikation och kontinuitet. 
Men jag skulle vilja lägga till tid, tid, och tid. Tid är sjukvår-
dens bristvara.

Vad tänker då P C Jersild om primärvården idag? Jo, därifrån 
har han egna erfarenheter och de är enbart positiva. Där han 
bor finns en välfungerande vårdcentral på gångavstånd. Den 
besöker han regelbundet för blodtryckskontroller. Han har 
haft en fast läkare sedan 10 år, en doktor som det går att ringa 
och besöka närhelst det behövs. På den öppna mottagningen 
behöver man sällan vänta mer än tjugo minuter.
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Per Christian Jersild, född 1935, är läkare och författare och 
en av de stora svenska berättarna. Han erhöll 1973 Svenska 
Dagbladets litteraturpris och 1981 Litteraturfrämjandets stora 
romanpris. Hans romaner blandar ofta nutid och framtid, så 
som i En levande själ (1980), Efter floden (1982) och De ondas 
kloster (2003). Många av hans skrifter riktar skarp kritik mot 
samhället. I dagsläget omfattar hans författarskap över 40 
böcker varav de mest kända är Barnens ö (1976) och Babels 
hus (1978), vilka även har filmatiserats.

Gunnar Inghe (1910–1977) 
Sexolog och läkare. Grunda-
de 1933 RFSU tillsammans 
med Elise Ottesen-Jensen 
och Hanna Lundin. 1958 
docent i socialmedicin och 
1961–1975 verksam som 
professor vid Karolinska In-
stitutet. Tillsammans med sin 
hustru, sociologen Maj-Britt 
Inghe (1921–2014) skrev han 
1967 boken Den ofärdiga väl-
färden.

Gunnar Biörck (1916–1996). 
Medicine doktor, livmedicus, 
moderat riksdagsman och 
ansedd som en av sin tids 
främsta hjärtspecialister. Bi-
örck arbetade 1938-39 för 
att den svenska läkarkåren 
skulle motsätta sig invand-
ring av judiska läkare från 
Nazityskland. 1950–1958 var 
han verksam i Lund och från 
1958 överläkare vid Serafi-
merlasarettet. Han myntade 
ordet ”politikerförakt” och 

representerade värdekonservativa ideal emot den kultur-
radikalism som börjat vinna terräng under senare delen av 
1900-talet.
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Detta hände för mer än 20 år sedan. Junikvällen var 
ljus och ljum och det bar emot att cykla till Jourlä-
karcentalen för nattjour. Erfarenheten hade lärt mig 

att varma sommarkvällar är de allra värsta på jouren. Övriga 
familjen låg kvar i vår lilla sommarstuga vid sjökanten.

Jag hade inte ens hunnit byta till arbetskläder, innan en av 
sjuksköterskorna kom in på min expedition och meddelade 
att polisen sökte mig.

– Polisen?
– Ja, det är visst något olycksfall.
Hon hade knappt hunnit avsluta meningen innan två kon-

staplar stod i dörröppningen.
– Det gäller en drunkningsolycka, sade en av dem. En tonårig 

kille med rötter i Rumänien. Det hände för ett par timmar 
sedan vid Evedal.

– Suicid?
– Nej det var flera ungdomar i gruppen. De spelade någon 

slags vattenpolo. Han kom ut på för djupt vatten och försvann 
plötsligt. När man till slut hittade honom var upplivningsför-
söken resultatlösa.

– Och ni vill att jag konstaterar dödsfallet?
– Nej, det är redan gjort. Ambulansen tog honom direkt till 

lasarettets akutintag.
– Vad ska då jag göra?
– Åka hem och underrätta föräldrarna.
– Men brukar inte ni göra det? Jag har ju inte sett pojken. 

Kan jag ens lita på att han är död?
– Jo, vi har papper på det, sade en av dem och visade upp 

ett formulär med intyg om konstaterat dödsfall undertecknat 
av doktor X med oläslig underskrift.

– Men brukar inte polisen …?
– Jo, men i detta fall har vi fått reda på att pappan har en svår 

astma och att han är väldigt rädd för poliser. Ett besked om 
sonens död av oss skulle kunna döda även honom.

Jag insåg att ytterligare förhalning var lönlös, packade den 
svarta jourväskan med det vanliga plus en del astmamediciner. 
Polisen stod för transporten i en privatbil för att inte väcka 

uppseende. Som väntat hamnade vi i Araby, Växjös sociala 
problemområde. Där bodde nästan alla invandrare redan vid 
den här tiden. Jag släpptes av utanför en trappuppgång och 
möttes redan i trapphuset av stark vitlöksdoft och sorlet från 
en glad fest på andra våningen.

Här pågår alltså fest tänkte jag och insåg i nästa stund att 
det var till festlägenheten jag skulle. Min motvilja och olust 
inför uppdraget blev nästan övermäktig. Därför tvingade jag 
mig att snabbt ringa på dörren. En mörkhårig, medelålders 
kvinna öppnade. Hon såg förvånad ut, men bad mig stiga in. 
I vardagsrummet satt minst 20 personer i livliga samtal. Många 
skratt och lustigheter, som dämpades något av mitt inträde. Jag 
hann inte presentera mig innan kvinnan sade:

– Vi har födelsedagsfest här. Min man fyller 50. Men vem är 
du? Vill du sälja något eftersom du har den där svarta väskan 
i handen.

Jag stod stum några sekunder, som i mitt medvetande töjdes 
till timmar. Jag ville helst upplösas i tomma intet. Det fanns 
inga ord för det jag nu skulle säga. Det visste jag säkert. Ändå 
sade jag:

– Mitt namn är Christer. Jag är läkare och kommer från 
Jourläkarcentralen här i Växjö. Jag har något mycket tråkigt 
att berätta.

Kvinnan blev först helt nollställd. Sedan drogs hennes ansikte 
samman av oro.

– Det gäller väl inte Mircea?
– Jo.
– Har han skadat sig?
– Nej han har drunknat!
Jag sökte förgäves efter mildare sätt att uttrycka detta hemska, 

men det blev bara så där rakt upp och ned. En bomb kunde inte 
ha åstadkommit större förödelse. Kvinnan framför mig, som 
jag direkt hade förstått var mamman, skrek rakt ut i rummet. 
Hon vrålade, slet sitt hår och stampade i golvet.

– Nej, nej det är inte sant! Du ljuger! Säg att du ljuger!
Alla i rummet hade rest sig. De ropade och rusade runt och 

kramade om varandra. En blek man satt kvar vid bordsändan.

Minnet av en patient jag aldrig träffade

Romanen om primärvård
Det som behövs nu är ju en kritisk roman om dagens primär-
vård, slår det mig plötsligt när vårt samtal börjar närma sig sitt 
slut. Men går det verkligen att skriva en roman om primärvård?

– Det tror jag säkert, men det måste göras av någon som har 
kunskaper inifrån. Och alla kan ju inte skriva romaner. Idag 
finns det grävande journalister. De försöker hitta fall som är 
ovanligt upprörande, och så kör de fallet i botten. Det kan 
kanske säga en del om vården om man kan visa upp skräck-
exempel, det blir ett sorts lackmuspapper på den. Men för att 
bli trovärdig behövs det en bredare ansats, man måste skildra 
både det som är bra och det som är dåligt på ett nyanserat sätt.

Så, den som äger förmåga, lust och tid, skriv en kritisk roman 
om sonen till Primus Svensson vandringar i en hårt ansträngd 
primärvård. Det skulle bli en riktig kioskvältare!

Gösta Eliasson
Falkenberg

gosta.eliasson@sfam.se
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mannens bröstkorg. Jag tryckte mig tätt intill honom och 
behöll samtidigt greppet om blodtrycksmanschettens ballong. 
Jag lyssnade på höger och vänster sida samtidigt som min 
hand automatiskt fortsatte att pumpa upp manschetten. Jag 
hörde hjärtat slå i ett rasande tempo därinne, men inga biljud 
på lungorna.

I vardagsrummet hade det plötsligt blivit alldeles tyst. I ögon-
vrån såg jag att gästerna tittade förundrat på pappan och mig. 
När jag låg där kom jag att tänka på en religiös målning med 
doktorn på knä vid patientens fötter och huvudet lutat mot 
hans bröst. Det blev för mycket. Jag reste mig upp och tittade 
ut över gästerna. Alla var nu helt stilla.

– Det är bra sade jag. Inga problem med hjärta och lungor, 
men Mircea är död.

Tystnaden blev om möjligt ännu djupare och jag kunde 
någorlunda samlad berätta om vad som hade hänt. Jag hann 
också fundera på varför jag inte hade börjat med att klargöra 
vilka föräldrarna var och sedan talat med dem i enrum. Jag 
vet fortfarande inte varför jag bröt mot rimliga rutiner, men 
det var något med den täta gemenskapen. Alla tycktes höra 
samman och hade på något sätt rätt att få veta det hemska på 
samma gång.

Ungefär så tänkte jag den där ljumma junikvällen, som för 
Mircea blev den sista. För honom blev 
juninatten aldrig av. Jag har aldrig mött 
honom varken som levande eller död, 
men minnet av honom lever fortfarande 
lika starkt efter mer än 20 år.

Christer Petersson
Växjö

christer-p@telia.com

  – Är det pappan? frågade jag mamman som fortfarande stod 
kvar vid min sida.

Hon nickade och jag påminde mig mitt medicinska uppdrag.
– Han har astma, fortsatte mamman. Han kan få ett anfall 

när som helst.
Då banade jag mig väg genom vardagsrummet och hälsade 

på pappan, som verkade helt förlamad av chocken.
– Hur står det till? frågade jag.
– Inte bra, svarade han.
Jag öppnade läkarväskan och frågade om jag fick undersöka 

honom. Han nickade. Jag tog fram blodtrycksmanschetten och 
trevade efter stetoskopet. Under tiden talade jag lugnande till 
honom och berättade att jag bara ville lyssna på lungorna för 
hans astmas skull. Gråten, skriken och jämmern omkring var 
outhärdlig starka. Pappan var helt tyst.

Jag fortsatte att treva i väskan, men där fanns inget steto-
skop. Paniken låg på lur, men mina händer tog kommandot 
över katastroftankarna. De greppade blodtrycksmanschetten 
och lindade den med lugn auktoritet runt pappans höger 
överarm. Sedan pumpade min högra hand mycket långsamt 
upp trycket i manschetten medan den vänstra kände på pul-
sen. Så släppte jag luften ur manschetten och kände pulsen 
återkomma vid handleden. Proceduren hade en viss lugnan-
de effekt på gästerna. Och på mig själv. Jag upprepade den 
ytterligare två gånger med rituell långsamhet och tänkte att 
detta kanske räcker. Även en lekman kunde se att denne man 
just då inte har några astmabesvär. Då böjde sig en ung man 
fram och viskade:

– Han har astma. Ska du inte lyssna på lungorna också?
Först nu bad jag pappan knäppa upp skjortan. Men hur 

lyssnar man på lungorna utan stetoskop? Hur gjorde man 
förr? tänkte jag. Och utan att egentligen reflektera eller fatta 
ett medvetet beslut böjde jag mig fram och lade örat intill 

Ill
us

tr
at

io
n:

 A
nn

ik
a 

An
dé

n

En dag på jobbet…

Hur såg din dag ut
– var det en vanlig dag,
eller en ovanlig?

Berätta, skicka bilder!
chefredaktor@sfam.se.

AllmänMedicin informerar
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European General Practice Research Networks (EGPRN) 
88:e konferens i Tammerfors 9–11 maj 2019 slog rekord 
i antal deltagare. Detta tack vare samordning med en 

finsk kongress där 182 finländare deltog, majoriteten ST-läkare 
i allmänmedicin.

Temat var multimorbiditet och det var också rekordstort antal 
postrar som höll hög kvalitet enligt den finska huvudtalaren 
professor Elise Kosunen.

Posterpris fick dr Iva Jurcevic, Zagreb, Kroatien (se bild) 
som studerat våld mot kroatiska utbildningsläkare i allmänme-
dicin. Urvalet läkare motsvarade 10 % av alla i Kroatien och 
svarsfrekvensen var 92 %. Av 68 läkare, 87 % kvinnor, hade 
100 % upplevt arbetsrelaterat våld (workplace violence, WPV) 
som indelades i tre intensitetsgrader. Förolämpningar, sexuella 
anspelningar, svordomar och hot, ofta via internet, var den 
vanligaste formen av arbetsrelaterat våld. Sexuellt ofredande, 
fysiskt våld eller att föremål kastades i golvet eller på andra 
människor rapporterades av 30 läkare (44 %). Endast nio av 
68 läkare hade anmält till arbetsgivare eller myndigheter att de 
utsatts för hot eller våld.

Davorina Petek, allmänläkare från Ljubljana, Slovenien, in-
stallerades som ny ordförande i EGPRN efter Mehmet Ung-
an, Turkiet, som i sin tur är ny president i WONCA Europe 
efter norska Anna Stavdal som nu är inkommande president 
i WONCA World.

Nästa EGPRN-konferens i Vigo, Galicien, Spanien, 17–19 
oktober har temat ”General Practice and the Community: re-
search on health service, quality improvements and training”. 
Pilgrimsvandring erbjuds före konferensen.

Göteborg är värd för EGPRN:s 90e konferens 7–9 maj 2020 
med temat ”Digital medicine and e-Health”. Vi hoppas få 
se många SFAM-medlemmar där!

Hans Thulesius
SFAM:s representant i EGRPN

Professor/docent i allmänmedicin
Linneuniversitetet / Lunds universitet

Vårdcentralen Skärvet, Växjö
hansthulesius@gmail.com

Dr Iva Jurcevic, Zagreb, Kroatien med bästa postern om våld mot kroatiska 
utbildningsläkare i allmänmedicin.

EGPRN:s 88:e konferens
var i Tammerfors
– den 90:e blir i Göteborg 2020!

Davorina Petek, allmänläkare från Ljubljana, Slovenien, installerades som ny 
ordförande i EGPRN efter Mehmet Ungan, Turkiet.

�������
���

���
���

�������
���

���
���

����������

�����

��������������������������������������
�����������������������������

AllmänMedicin  3 • 2019 53

Utbildning & Fortbildning



th00
meetingEGPRN

7-10 May 2020

(European General Practice Research Network)
konferensen i Göteborg den 7-9 maj 2020 på Scandic hotell Opalen!

Tema för konferensen är e-hälsa och digital medicin.
Key Note-föreläsare är professor Eva Hummers-Pradier, Tyskland,
professor Guri Rørtveit, Norge och professor Cecilia Björkelund, Sverige. Läs mer på www.egprn.org

90:e
EGPRN

Välkommen till den . . .
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Davorina Petek, slovensk allmänläkare, berättar om EG-
PRN – European General Practice Research Network 
– det äldsta nätverket i WONCA Europe, och bjuder 

som ny ordförande in till den 90:e EGPRN konferensen i 
Göteborg i maj 2020!

 
Vem är du?
Mamma till tre vuxna barn. Två följer det svåra men vackra 
spåret forskning och medicin. Jobbar deltid som allmänläkare 
och docent i familjemedicin vid medicinska fakulteten Ljublja-
na, Slovenien och forskar om kommunikation, professionalism, 
kronisk sjukdom och tidig upptäckt av cancer. Är styrelsemed-
lem i Slovenian Medical Society och vice ordförande i Slovenian 
Society for Family Medicine (motsvarighet till SFAM).

Varför EGPRN?
På EGPRN-konferens i Bled, Slovenien 2002 började jag mitt 
första stora forskningsprojekt – en samarbetsstudie om be-
handlings-compliance vid diabetes – och lärde mig kvalitativ 
metod, något jag aldrig hört talas om. Jag fascinerades för-
utom av forskningen av EGPRN:s annorlunda organisation 
och atmosfär och blev Sloveniens representant i EGPRN. Jag 
kom efterhand in i styrelsen och blev 2018 ordförande efter 
Mehmet Ungan.

Konferens i Sverige 2020!
Vi räknar med en fantastisk konferens i Göteborg 7–9 maj, 
2020! Bra vetenskapliga presentationer, nya forskningsresultat 
med digital medicin och e-hälsa som tema och flera studier 
från andra områden. Dessutom en sektion för forskningsidéer 
där varje projektidé presenteras på 5 minuter och diskuteras 
i 5 minuter.

Före konferensen erbjuds workshops på konferenstemat och 
forskningsmetoder. På ett forskningscafé under lunchtid fredag 
erbjuds problemlösning i korta samtal med experter på olika 
områden. Våra interaktiva poster-presentationer är populära 
och bästa poster premieras. Besök på lokala vårdcentraler på 
fredagskvällen är en höjdpunkt för många!

Varför delta på EGPRN Göteborg 2020?
Jag tror att alla allmänläkare som tycker forskning är intressant, 
har viss forskningserfarenhet eller redan är erfarna forskare 
kommer att finna vår konferens nyttig och annorlunda på oli-
ka sätt. Forskningsämnena är breda och kliniskt användbara. 
Presentationerna är ofta livliga och konstruktiva diskussioner 
i 15 minuter följer varje presentation. Det finns inte en enda 
tråkig timme. Vi är särskilt stolta över att vi betonar en vänlig 
atmosfär med respekt för presentatörer vars arbeten kommen-
teras för att entusiasmera lärande, dela erfarenheter, förmedla 
expertis och erbjuda råd.

Sist men inte minst – vi har ett bra socialt program som börjar 

med mingel torsdag kväll på Göteborgs börshus och avslutas 
med dans på lördagskvällen. Kom och upplev själv!

Vilken typ av organisation är EGPRN?
Formellt en ideell stiftelse, registrerad i Nederländerna med 216 
enskilda och 45 institutionella medlemmar (universitetsinsti-
tutioner, forskningsinstitut, allmänmedicinska föreningar). Vi 
är ett WONCA Europe nätverk av allmänläkare, psykologer, 
sociologer, sjuksköterskor, folkhälsoforskare, epidemiologer, en-
gagerade i primärvårdsforskning. Se www.egprn.org och sociala 
medier (Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube).

Vad betyder EGPRN för europeisk allmänmedicin?
Vi samlar forskare och främjar forskning för att stärka det ve-
tenskapliga underlaget för vår disciplin, för att öka vårdkvalitet 
och för medicinsk utbildning. Vi välkomnar forskare från alla 
länder. Var och en har något nytt och intressant att bidra med 
från sitt unika perspektiv!

I EGPRN-familjen organiseras många nätverksgrupper för 
samarbetsforskning. En av de största är Örenäs forskningsgrupp 
för tidig upptäckt av cancer i primärvården med forskare från 
26 länder.

En god insats av EGPRN var ett dokument som för tio år 
sedan beskrev den europeiska forskningsagendan i allmänme-
dicin. Den behöver uppdateras enligt nya trender och behov 
för europeisk forskningsstrategi. Sist men inte minst erbjuder 
EGPRN en webbaserad kurs för forskare 
med grundläggande lärdomar i alla forsk-
ningssteg.

Hans Thulesius
SFAM:s representant i EGRPN

Professor/docent i allmänmedicin
Linneuniversitetet / Lunds universitet

Vårdcentralen Skärvet, Växjö
hansthulesius@gmail.com

Intervju med Davorina Petek,
ny ordförande i EGPRN

Dr Davorina Petek.
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”Hur tänker en studierektor runt omställningen till Nära 
vård?” Det var min fråga till SFAM-kongressen i Borås i vår. 
Jag var ombedd att representera Studierektorerna i VGR, i 
en paneldebatt angående Västra Götalandsregionens om-
ställningsarbete.

AT försvinner om cirka åtta år, men det systemet kommer att 
fungera parallellt med BT (bastjänstgöring) från och med 2020. 
I den Nära vården kommer sjukhusets specialister att arbeta sida 
vid sida med oss specialister i allmänmedicin. Det förutsätter 
att kollegorna har inblick i, och åtminstone viss erfarenhet av, 
allmänmedicin. Dock är det i nuläget inte möjligt att införa 
en obligatorisk sidotjänstgöring inom allmänmedicin, då det 
är respektive specialitets målbeskrivning som styr.

Grundförutsättningen för att det i framtiden ska finnas kom-
petenta specialister är goda handledare med tid avsatt för att 
stödja, vägleda och kompetensvärdera sina yngre kollegor. Med 
flera parallella system igång blir det en stor utmaning för dem 
att räcka till för AT, BT, ST och sjukhus-ST på samma gång.

Som i allt omställningsarbete är det viktigt att det finns en 
samsyn i vad som är målet. Vad är Nära vård i VGR? Det är 
högst väsentligt att VGR:s ledning har med professionen för 
att konkretisera detta, framför allt de som i framtiden tänks 
arbeta i den nära vården, dvs. ST-läkare både från primärvård 
och sjukhus, samt representanter för utbildningen. Vi behöver 
vara överens om målet för att tillsammans kunna definiera vad 
som är hinder och möjligheter för att nå dit (bild 1).

Vad saknas? De flesta är överens om att det brister i den 
patientnära vården – därav behovet av omställning. Det sak-
nas kontinuitet mellan läkare och patient, inte minst viktigt 
för ST-läkarna, och ett effektivt samarbete runt patienterna. 
Attraktionskraften hos allmänmedicinen behöver bibehållas 
och stärkas. På senare år känns vardagsarbetet ”urvattnat” på 
grund av ökade krav på dokumentation och intygsskrivande.

I den ständiga kampen mellan produktion och utbildning 
är det en av mina uppgifter som studierektor att kontinuerligt 
värna utbildning. Tid är en av de viktigaste faktorerna, både för 
ST-läkare och handledare. I den bästa av världar går utbildning 
och produktion hand i hand och ger synergieffekt (bild 2).

Den geografiska jämlikheten saknas också, både nationellt 
och regionalt.

De hinder jag som studierektor ser är att omställningen görs 
i ”fel ordning”, dvs. att tillgänglighet och produktion prioriteras 
framför utbildningsuppdraget, i kombination med att vårdupp-
draget inte avgränsas för de färdiga specialisterna/handledarna. 
Det blir då inte möjligt för det redan nu otillräckliga antalet 
specialister – som förutsätts vara basen i den Nära vården – 
att samtidigt också ge god handledning för samtliga grupper 
utbildningsläkare.

I en nära vård där allmänmedicinare och organspecialister 
arbetar sida vid sida kan man sannolikt förvänta sig ”kultur-
krockar” initialt, då det är en lång tradition av olika synsätt 
och perspektiv.

Men möjligheterna överväger väl ändå? Det är inspirerande 
att notera att allt fler väljer ST i Allmänmedicin i VGR, även 
om den geografiska spridningen inte är tillräcklig. I den nya 
sexåriga läkarutbildningen kommer förhoppningsvis allmän-
medicin att spela en större roll än tidigare, och i BT kommer 
allmänmedicin att vara ett av de två stora blocken. Involveras 
professionen i ett tidigt skede av omställningsprocessen så finns 
det stora möjligheter att detta blir bra. De unga ST-läkarna i 
både allmänmedicin och sjukhusspecialiteter måste få bidra 
med sina synpunkter. Ett avgränsat uppdrag möjliggör också 
det goda mötet med patienten.

Nya tekniska lösningar är en möjlighet, när det sker under 
handledning av inom området erfarna specialister, för utbild-
ning och patientsäkerhet.

Utbildningsuppdraget som helhet behöver också ”uppgra-
deras”. Vågar vi använda oss av ”gröna öar” och utpräglade 
utbildningsvårdcentraler med ett speciellt uppdrag?Bild 1: Hinder och möjligheter.

Bild 2: Synergieffekter.

Den Nära vården i VGR
– för framtidens läkare?!
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Den Nära vården i VGR kan bli patientcentrerad i ordets 
rätta bemärkelse och attraktiv för både patienter och läkare 
under följande förutsättningar:
• Professionen involveras redan nu för gemensam målbild!
• Utbildningsuppdraget prioriteras från början! ST-läkarna 

är den Nära vårdens framtid.
• Kompetenta handledare har utrymme både för att stödja/

vägleda/kompetensvärdera och för egen fortbildning!

Jäv saknas.

Anneli Vinensjö
Studierektor allmänmedicin, Skaraborg

Billingens vårdcentral, Skövde
anneli.vinensjo@live.se

Skåne hävdar sig väl när det gäller 
allmänmedicinsk fortbildning. Fort-
bildningsutbudet innehåller en lång 
rad aktiviteter, bland annat videofil-
mer, webbinarier, fortbildningsdagar, 
Balint- och FQ-grupper och på varje 
vårdcentral finns en fortbildningsan-
svarig läkare.

Catharina Linné är specialist i allmänme-
dicin sedan två år. Hon jobbar nu som 
distriktsläkare på Näsby vårdcentral i 
Kristianstad, en offentligt driven enhet 
där hon även gjorde sin ST. Varje vecka 
har vårdcentralen en timmes intern fort-
bildning och varje månad ett längre pass 
på två timmar. Hon tycker att fortbild-
ning ska innehålla ”allt”.

Allt?
– Ja, det handlar om att lära sig hantera 

de vardagliga uppgifterna och problemen 
men också att fördjupa sig i olika ämnen.

Nyfikenhet a och o
Nyfikenhet är ett ord som återkommer 
under intervjun – det gäller att behålla sin 
nyfikenhet om man ska orka med jobbet 
i längden.

– Genom regelbunden fortbildning, till 
exempel falldiskussioner, får man lust att 
lära nytt och att utveckla sin professio-
nalitet. Det är viktigt både att uppdatera 
sina faktakunskaper och att utbyta kun-
skaper och erfarenheter med kollegor och 
övrig personal.

Fortbildningsdagar och webbinarier
I Skåne har allmänläkarna möjlighet att 

delta i regelbundna lokala och regiona-
la fortbildningsdagar. Tidigare bestod 
de av halvdagar, men ges numera som 
dubblerade heldagsmöten. Förra året ar-
rangerades tjugofem sådana dagar med 
teman som axelproblem, naturläkemedel, 
anemier, stroke och liknande. Och de är 
mäkta populära bland allmänläkarna, sä-
ger Catharina Linné.

– Den lokala fortbildningen, som jag 
kallar AKO-dagar, är riktigt bra, särskilt 
sedan vi fick dubblerade heldagar.

Allmänläkarna i Skåne erbjuds även 
större, regionala sammankomster. Un-
der 2018 deltog totalt 146 personer vid 
fem sådana tillfällen. Dessutom finns 
webbinarier, där man kan välja mellan 
att delta online eller titta på en inspelning 
i efterhand. Man har också tillgång till 
ett videotek med ett tjugotal egenpro-
ducerade filmer med instruktioner och 
intervjuer.

– Webbinarierna genomförs på lunch-
tid och det passar oss inte så bra, men 
vi brukar samlas och titta på dem i ef-
terhand. Jag kan inte påminna mig att 
jag missat ett enda webbinarium, säger 
Catharina Linné.

Kollegiala grupper
Eva Pulverer Marat är specialist i allmän-
medicin och enhetschef på primärvårdens 
utbildningsenhet och AKO-Skåne. Hon 
arbetar kliniskt en dag i veckan, och för-
utom chefsuppgifter arbetar hon med 
webbinarier och nyproduktion av filmer 
för videoteket (se faktaruta). För några år 
sedan tog hon initiativ till en satsning på 
FQ-grupper och ordnade kurser för bli-
vande gruppledare. Idag har alla ST-läkare 
i Skåne möjlighet att delta i FQ-grupp.

– Det finns flera aktiva FQ-grupper 
för färdiga specialister, men vi vet inte 
exakt hur många de är. Ett projekt pågår 
just nu för att ta reda på antalet och om 
det finns behov av fler. Målsättningen är 
att alla distriktsläkare ska kunna delta i 

Fortbildningen i Skåne är bra,
men tiden räcker inte till

Catharina Linné, distriktsläkare på Näsby vård-
central i Kristianstad, anser att fortbildningsut-
budet i Skåne är bra, men saknar ”crush-kurser”.
 Foto: Pernilla Rosquist
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kollegial grupp några timmar per månad, 
säger Eva Pulverer Marat.

Catharina Linné tycker att det skulle 
vara intressant att vara med i en kollegial 
grupp, men vill först bli varm i kläderna.

– Balintgruppen ligger mig varmt om 
hjärtat, men jag känner att jag först vill 
landa i det vardagliga mottagningsarbe-
tet.

”Crush-kurser”
Catharina Linné skulle gärna se att fler 
möten inriktades på uppdatering av 
kunskaper, förutom på hantering av osä-
kerhet, konsultationsteknik, och andra 
”mjuka” ämnen.

– Kunskapsmängden ökar ständigt och 
jag skulle ha nytta av korta, faktabase-
rade uppdateringar, ”crush-kurser”, om 
behandling av till exempel KOL, hjär-
tinsufficiens och diabetes.

Anders Lundqvist är specialist i allmän-
medicin, arbetar kliniskt 60 procent, är 
koordinator för allmänläkarkonsulterna i 
nordöstra Skåne och leder de lokalt fort-
bildningsansvariga kollegor som finns på 

vårdcentralerna. Han har en något annor-
lunda inställning.

– Många förväntar sig att fortbild-
ningen ska handla om medicinska fak-
ta, men allmänmedicin rymmer många 
andra kompetenser som också behöver få 
näring, bland annat kommunikation, or-
ganisation, samarbets- och ledarförmåga.

Anders Lundqvist påpekar också att pe-
dagogiken måste bygga på interaktivitet 
och deltagarstyrning.

– Jag vill slå ett slag för smågrupps-
diskussioner på arbetsplatsen och för 
FQ-grupper. Vårt videotek har visat sig 
fungera som inspiration till sådana dis-
kussioner. Vi strävar också efter att göra 

våra föreläsningar mer interaktiva, till ex-
empel genom att mötesdeltagarna sitter i 
grupper runt mindre bord.

Kurser och föreläsningar
Hur är det då med möjligheterna att 
komma iväg på kurser och föreläsning-
ar? Catharina Linné tycker att de är 
ganska goda. Men bristen på allmänlä-
kare gör att frånvaro för externa kurser 
måste planeras långt i förväg, och om 
bemanningssituationen är problematisk 
kan man kanske inte åka alls. Men det 
är inga problem att komma iväg på fort-
bildningsdagar.

– Våra lokala och regionala fortbild-
ningsdagar är ”heliga”. De bokas alltid in 
i tidboken. När det gäller externa kurser 
så blir man väl inte direkt ombedd att 
åka, men jag har aldrig stött på hinder 
när jag kommit med önskemål. Och om 
jag vill kan jag åka på SFAM:s Allmän-
medicinska kongress, Nordiskt möte och 
WONCA-möten, förutsatt att beman-
ningen fungerar. Det handlar som alltid 
om ett givande och tagande.

Till höger Eva Pulverer-Marat, enhetschef för primärvårdens utbildningsenhet. I mitten Ann Frödeberg, kommunikatör och till vänster Cecilia Ervander, 
AKO-koordinator. Tillsammans ansvarar de för videotek och webbinarier. Foto: Primärvårdens utbildningsenhet

”… det gäller att be-
hålla sin nyfikenhet 
om man ska orka med 
jobbet.”
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Lokalt fortbildningsansvariga
I region Skåne har man utsett lokalt 
fortbildningsansvariga allmänläkare som 
ansvarar för fortbildningen på den egna 
vårdcentralen, vilket lett till ett lyft när 
det gäller utbildningsklimatet. Catharina 
Linné gillar idén.

– Den som är lokalt ansvarig på min 
vårdcentral är fantastiskt bra på att hålla 
igång diskussioner och delar gärna med 
sig av vetenskapliga artiklar, medicinska 
rön och podcasts. Det har inspirerat mig 
och mina kollegor att söka kunskap på 
egen hand.

Oförstående politiker?
Catharina Linné har inte fått ihop någon 
individuell fortbildningsplan, men hon 
är inte alls främmande för att upprätta 
en. Däremot har hon under sina två år 
som specialist skaffat sig åsikter om hur 
fortbildningen ska vara organiserad och 
vad den bör innehålla.

– Tillräcklig bemanning är nummer 
ett. Och så måste det finnas ett Intresse 
hos verksamhetschefen för utveckling så 
att det blir en balans mellan produktion 
och utveckling. Man får inte bara styra på 
antalet besök och tillgänglighet, och där 
tycker jag mig se att våra närmaste chefer 
är ganska samstämda med professionen. 
Däremot har våra politiker en tendens 
att se på sjukvården utifrån tillgänglig-
het, öppettider och besöksstatistik. Om 
verksamheterna ska må bra krävs att alla 
är medvetna om vikten av kompetens-
utveckling.

Alla inte nöjda
Hur fungerar egentligen den skånska 
fortbildningsmodellen? Endast en tred-
jedel av de skånska allmänläkarna ansåg 
sig ha tillräckliga möjligheter att utveckla 
den kompetens som arbetet kräver en-
ligt en enkät som Läkarförbundet gjorde 
2015. Ser det annorlunda ut idag?

Sten Tyrberg är specialist i allmänme-
dicin och teamledare för AKO-verksam-
heten i Skåne med ansvar för allmänläkar-
konsulternas bidrag till fortbildningen. 
Han är medveten om att vissa allmänlä-
kare i Skåne inte är helt nöjda.

– Resultatet liknar det vi fick i vår egen 
enkät från 2017, och sedan dess har vi 
jobbat hårt med att förbättra fortbild-
ningsutbudet. Vår erfarenhet är att de 
flesta allmänläkare är nöjda med den 

fortbildning som AKO erbjuder, och i 
våra enkäter svarar man att det är tids-
bristen och läkarvakanserna som gör att 
man inte deltar.

Och här upplever många allmänläkare 
ett dilemma.

– I valet mellan att ta hand om sina 
patienter och att åka på fortbildning 
prioriterar allmänläkare nästan alltid pa-
tienterna. Läkaretiken är sådan. Det tär 
på krafterna att gå emot det egna sam-
vetet trots att det gagnar patienterna på 
sikt. Vi har därför planer på att kontakta 
de vårdcentraler där läkarna uteblir från 
fortbildningsdagarna för att ta reda på 
varför de inte kommer, och vilka önske-
mål de har.

Man får inte vara för ”snäll”
Även förmågan hos verksamhetschefer att 
prioritera fortbildning i tider med under-
bemanning varierar, och då gäller det att 
stå på sig, säger Sten Tyrberg

– Vi allmänläkare är ”snälla” mot vår 
arbetsgivare när vi ställer upp för patien-
ten. Men vi bör också vara snälla mot oss 

Anders Lundqvist, AKO-koordinator, i nordöstra 
Skåne tror på smågruppsdiskussioner och inter-
aktiva föreläsningar. Foto: privat

AKO står för allmänläkarkonsult, en producentneutral 
organisation som arbetar för samverkan mellan primärvår-
dens Hälsoval och specialiserad sjukvård. AKO ansvarar för 
utformningen av överskådliga kunskapsstöd och tillhanda-
håller lokalt, regionalt och digitalt kommersiellt oberoende 
fortbildning för allmänläkarna i Skåne.

Ett webbinarium är ett seminarium som sker på dis-
tans med möjlighet till interaktivitet för deltagarna. Ofta 
intervjuas en kollega inom specialiserad sjukvård om 
handläggning av patienter med olika sjukdomstillstånd. 

Under webbinariet kan deltagarna skicka frågor till mo-
deratorn och mot slutet tas dessa frågor upp för fortsatt 
diskussion. Webbinariet kan ses i efterhand, och kan då 
bilda underlag till fortsatt diskussion på läkarmöten och 
i FQ-grupper.

Ett videotek är en samling av i huvudsak lokalt produ-
cerade videofilmer. Det kan vara en allmänläkare eller en 
annan specialistkollega som visar och berättar om hur man 
praktiskt går tillväga för att handlägga patienter med olika 
sjukdomar.

”I valet mellan att ta 
hand om patienter 
och att åka på fort-
bildning prioriterar 
allmänläkare nästan 
alltid patienterna. 
Läkaretiken är så-
dan.”
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själva och styra över vår egen professio-
nella utveckling.

Även Eva Pulverer Marat upplever att 
medvetenheten varierar från enhet till 
enhet och poängterar att det inte räcker 
att vara tillåtande.

– Chefen måste vara pådrivande, efter-
som många läkare inte kommer iväg på 
fortbildning av egen kraft. Men det går 
långsamt framåt, och jag har lärt mig att 
när det gäller allmänläkares fortbildning 
måste man vara extremt uthållig.

Kvalitetsindikatorer för fortbildning
I en annan rapport från Läkarförbundet 
granskades regionernas vårdvalsdoku-
ment avseende fyra kvalitetsindikato-
rer för fortbildning (se artikel på sidan 
21). Skåne uppfyllde bara ett krav, 
medan Kalmar hade full pott. Sten Tyr-
berg ser allvarligt på det.

– Jag tycker att det ska finnas en kvali-
tetsmarkör för fortbildning som kan föl-
jas upp. Men den får inte bestå av någon 
enkel parameter, utan i att vårdcentralen 
kan visa att de har ett fungerande system 
för medarbetarnas fortbildning.

Anders Lundqvist är inne på samma 
sak.

– Vi behöver en hållbar, långsiktig 
strategi för professionell utveckling hos 
både läkare och chefer. Det saknas en 
inventering och en analys av behoven av 
fortbildning på arbetsplatserna, och det 
gör vårt arbete svårplanerat.

Framtiden
Catharina Linné har flera intressanta idé-
er om framtiden och hur fortbildningen 
kan förbättras.

– Vi måste bli fler kollegor om det ska 
fungera. Och jag hoppas att den fortbild-
ningstradition vi har idag fortsätter att ut-
vecklas. Det borde finnas möjlighet även 
som nyfärdig specialist att få handledning 
av en erfaren kollega. ”Crush-kurser” för 
att hålla sig à jour med utvecklingen vore 
välkommet. Men i stort tycker jag att 
Näsby är en bra vårdcentral att jobba på.

Mycket att vara stolta över
Även om fortbildningen inte är helt op-
timal finns mycket Skånes AKO-ansva-

riga kan vara stolta över. De som jobbar 
i privat drift deltar på samma premisser 
som de som tillhör den offentliga vården. 
Fortbildningsorganisationen leds av, pro-
duceras av och riktar sig till specialister i 
allmänmedicin, och man har skapat ett 
brett utbud av föreläsningar, webbina-
rier, videotek och gruppmöten helt utan 
kommersiell sponsring.

I Skåne är utbudet av fortbildningsak-
tiviteter tillfredsställande, men svårighe-
terna att frigöra sig från patientarbetet gör 
att många inte kan utnyttja det. Det är ett 
växande problem, inte bara för Skåne utan 
för hela landet. Det enda som kan råda 
bot på detta torde vara en avgränsning 
av allmänläkar upp-
dra get.

Gösta Eliasson
Specialist i allmänmedicin

Falkenberg
gosta.eliasson@sfam.se

Sten Tyrberg, teamledare för AKO-verksamheten, 
tycker att läkare bör stå på sig mer när det gäller 
fortbildning och inte vara för ”snälla”. Foto: privat

”Chefen måste vara 
pådrivande, eftersom 
många läkare inte 
kommer iväg…”

Hållbar utveckling ger bättre folkhälsa
Läkare för Miljön bildades 1991. Två viktiga frågor har 
vi drivit: Läkemedel och miljö samt klimat och hälsa.

Alla verksamma inom sjukvården är välkomna som 
medlemmar.

www.lakareformiljon.org
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”Konsulterna”
– en bok om jäv, makt och naivitet 

Lisa Röstlund, Anna Gustafsson. Konsulterna: Kampen om Karolinska. Mondial 2019. 414 s.
ISBN 9789188671912

Har en bok om haveriet Nya Karolinska sjukhuset (NKS) 
relevans för svensk allmänmedicin? Har vårdideologin ”vär-
debaserad vård” påverkat primärvården?

I Anna Gustafssons och Lisa Röstlunds bok ”Konsulterna” 
finns några svar. Boken tar inte explicit upp primärvården mer 
än enstaka gånger. Indirekt kan man ändå sluta sig till att vär-
debaserad vårdbegreppet i svensk tappning med sin betoning 
på konkurrens, olika uttalat i olika regioner, tryckt tillbaka 
principen om vård efter behov och i stället har ekonomiska 
överväganden i ökande grad styrt arbetet på vårdcentralerna.

Göran Henriks, utvecklingsdirektör i Region Jönköping, 
säger ”kunskapsutvecklingen måste stärkas i den nära vården ... 
man ska stärka primärvården”. Några år tidigare har han varit 
mycket positiv till Michael Porters begrepp värdebaserad vård 
och liksom många fler personer med makt har han ändrat sig 
under galgen.

I värdebaseraduppfinnaren Michael Porters bok ”Redefining 
health” från 2006 fokuseras det på primärvården. Vårdcentraler 
ska konkurrera och tilldelas medel utifrån resultat. I Sverige 
omvandlades den tanken till det politiskt beslutade systemet 
Vårdval som nu härskar i Sverige.

Värdebaserad vård kan sägas ha kostnadseffektivitet som styr-
medel. Enligt svensk sjukvårdslag ska behovsprincipen vara 
styrande av vårdresursernas fördelning.

I övrigt förstår man av boken, som i mycket liten utsträck-
ning handlar om primärvård, hur obefintlig primärvård är i ett 
värdebaserat system.

Värdebaserad vård är ett mätbaserat vårdsystem som utveck-
lats av Michael Porter och överförts till svenska sjukhus (KS 
och Sahlgrenska) av Boston Consulting Group (BCG). Idén 
är att mäta resultat av vården, inklusive patientens upplevelse, 
och tillföra sjukvårdsmedel i förhållande till hur bra vården blev 
(”värdet för patienten”). Problemen är att sjukdomen måste vara 
väldefinierad (multisjuklighet passar inte i systemet), mätning-
arna är omfattande och resurskrävande och att uppgifter från 
svenska register används på ett etiskt tveksamt sätt.

”Konsulterna” är en omfattande dokumentation av hela pro-
cessen om Karolinska sjukhusets omvandling, nybyggnad och 
införande av värdebaserad vård under tio års tid. Intervjuerna är 
otaliga och väl genomförda. Ett personregister hade underlättat.

Som läsare som följt byggandet och rapporterna, framför 
allt i Dagens Nyheter dit journalisterna är kopplade, blir det 
påtagligt hur de omfattande protesterna från bland annat Karo-
linskas läkarförening inte fått särskilt mycket genomslag. Boken 
”Konsulterna” blir därför särskilt välkommen.

Ett av bokens vanligaste ord är ”jäv”. Otaliga personer med 
makt tycks inte förstå begreppets innebörd utan verkar mena 
att det är oproblematiskt att ge uppdrag åt personer man har 
ekonomiska kopplingar till. I vissa fall är det kanske tondövhet 
för jäv, i andra fall utnyttjande för ömsesidiga fördelar. Det får 
mig att fundera över om vi håller på att få en bara halvt synlig 
mutkultur i landet? Författarna till boken har gjort en stor 
insats genom alla dokumentationer av ekonomiska intresse-
konflikter och jäv.

Boken ställer upprepade gånger frågan om varför ett eko-
nomistyrningskoncept som saknade förankring i svensk sjuk-
vårdsideologi kunde få ett så stort genomslag bland höga 
tjänstemän och politiker i Stockholm och delvis också på 
Sahlgrenska sjukhuset. Svaren handlar om beslutsfattares öns-
kan att lösa verkliga problem inom sjukvården i kombination 
med att man inte inser behovet av medicinsk kompetens som 
beslutsunderlag. Konsulterna från BCG pratade om helhetssyn, 
patientens perspektiv och att motverka ”stuprör” inom vården. 
De för sjukvården positiva tankarna finns allmänt spridda bland 
dem som önskar bättre samarbete inom t.ex. äldrevården. Smart 
marknadsföring och ekonomiska intressen inom den så kallade 
life sciencesektorn tillsammans med en äkta vilja att förbättra 
hos politiker och höga tjänstemän banade vägen. Författarna 
beskriver BCG:s enträgna och målmedvetna påverkansarbete. 
Med småsvulstiga ord om patientnytta lockas sjukvårdens mäk-
tiga att besluta som ”konsulterna” vill.

Att nu sent omsider Karolinska sjukhusets ledning och styrel-
se ändå verkar förstå de orimliga styrsystemen är visselblåsares, 
interna kritikers, externa kritikers, utredares och journalisters 
förtjänst. Alltför många greps av en vision av något de inte 
förstod, de kritiska sjukhusläkarnas röster fick inte höras. Bland 
allmänläkarna fanns tidigt kritiska röster. Bengt Järhult, all-
mänläkare med kritisk blick, skrev 2014 i Läkartidningen att 
Värdebaserad vård inte var något framsteg utan tvärtom skulle 
stärka ekonomisk styrning.

Författarna Gustafsson och Röstlund frilägger och nystar upp 
de komplexa och dolda beslutsvägarna. Jag är förvånad över hur 
bra boken är strukturerad. ”Konsulterna” 
är lite av en journalistisk bragd.

Björn Landström
Vetenskaplig sekreterare

SFAM
Tidans vårdcentral

bjorn.landstrom@sfam.se
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En lärobok
bortom läroböckerna

Peter Dorwards. The human kind. A Doctor’s Stories From the Heart of Medicine. Green Tree 2018. 352 s.
ISBN 9781472943903

Peter Dorwards The human kind publicerades 2018. Titeln 
är anspråksfull. Dorward förmedlar: ”A Doctor´s Stories 
From the Heart of Medicine”. Ganska stora ord, men 

kanske ändå inte stora nog tänker jag efter ha läst denna bok från 
medicinens hjärta – en lysande berättelse om allmänläkarens arbe-
te, grundade i författarens egna erfarenheter som GP i Skottland.

Skottland är inte världen och skottar är inte representativa 
för alla människor. Men mycket är allmängiltigt och lätt att 
känna igen även som svensk allmänläkare, trots att våra villkor 
på många sätt är annorlunda och vårt arbetssätt i flera avseende 
har släpat efter det brittiska.

Boken har litterära kvaliteter. De visar sig omedelbart i dia-
loger, dramatik och berättarteknik. Dorward låter patienterna 
få röst och lyckas med konststycket att väva in de enskilda 
rösterna i deras livssammanhang. Ett patientmöte väcker 
minnet av ett annat. Tiden i boken är inte linjär, utan associ-
ativ. Moraliska och filosofiska reflektioner grundas i konkreta 
erfarenheter av patienter på bestämda platser vid bestämda 
tidpunkter. Genom karaktärsteckningar och miljöbeskriv-
ningar skalar Dorward fram levande personer ur patienter. 
Det är möjligt inte minst därför att han själv hela tiden är 
närvarande som person.

Den mest manipulerande missbrukare blir plötsligt intressant 
och i någon mån begriplig. Barn och gamla med obegripliga 
symtom blir ibland begripliga, ibland inte. Men de skildras all-
tid med inkännande värme. Författaren redogör för sina försök 
att hitta bästa handlingsvägar, som inte sällan leder till ett aktivt 
icke-handlande, dvs. engagerad närvaro och tillgänglighet, som 
kan vara förbluffande verksamma medel.

Men icke-handlande räcker långt ifrån alltid. Ofta krävs 
handfast diagnostik och behandling, men också mödosamma 
försöka att ”avlära” funktionellt sjuka och lotsa dem ut ur deras 
sjukroller utan att stämpla eller psykologisera, att våga sätta ut 
mediciner och avsluta rundgångar mellan olika specialister. 
Vi har alla misslyckats många gånger på det området. Så även 
Dorward, men han ger sig inte. Han klargör och preciserar 

svåra frågor med ett enkelt språk, möjligt att förstå även för 
en lekman.

Tillsammans med författaren gör vi hembesök i miljöer som 
kan vara direkt hotfulla. Vi trängs i mottagningsrummen med 
många patienter under ständig tidsbrist. Ambivalensen finns 
där ofta. ”Jag kunde lika gärna försöka lyfta jorden som att 
avvisa det där receptet eller förlänga den där sjukskrivningen”. 
Ungefär så tänker doktor Dorward nu och då.

Men boken präglas av ett vetgirigt utforskande av männ-
iskors villkor, av lidande, smärta och olycka innan de har fått 
sina medicinska etiketter. Vad är egentligen en diagnos? Hur 
skiljer den sig från en slarvig, opportun sjukdomsetikett? Är 
det möjligt att arbeta konstruktivt utan att dela den rådande 
synen på sjukdom och hälsa i vårt teknologiskt präglade sam-
hälle? Frågor av den typen blir aldrig abstrakt filosofiska eller 
moraliska i Dorwards text. De förankras i levande människor, 
i familjer, miljöer och samhällen.

Det är inte för mycket sagt att Dorwards patientmöten är 
existentiellt grundade med gedigen medicinsk sakkunskap som 
en självklarhet i bakgrunden.

Jag brukar aldrig avsluta recensioner med formuleringar av 
typ: ”Detta är en helt nödvändig bok för alla allmänläkare och 
ST-läkare i allmänmedicin”. Men i det här fallet tvekar jag 
inte. Detta är en lärobok bortom läroböckerna! Den skiljer sig 
från många andra i samma genre genom författarens förmåga 
att gestalta och hitta bärande teman med hjälp av närgångna 
repetitioner och djärva associationer. Den går på djupet genom 
att hela tiden behålla bredden.

Tänk om någon hade stuckit en sådan 
bok under näsan på mig alldeles i början 
av min bana!

Christer Petersson
Växjö

christer-p@telia.com

Bokrecensenter sökes! Det utkommer många intressanta böcker varje år.
Du som recenserar en bok för AllmänMedicin får behålla ditt gratisexemplar.
Hör av dig till chefredaktor@sfam.se!
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Svensk förening för allmänmedicin
Utbildningsrådet
Charlotte Hedberg
charlotte.hedberg@ki.se

Rådet för sköra äldre i primärvården
Sonja Modin, sonja.modin@gmail.com

Forskningsrådet
Anna Nager, anna@nager.se

Rådet för levnadsvanefrågor
Sven Wåhlin
sven.wahlin@sll.se

IT-rådet
Anne Björk, annebjor@gmail.com

Rådet för hållbar diagnostik 
och behandling
Jonas Sjögreen
jon.sjogreen@gmail.com

SFAM:s nätverk
Allmänläkarkonsulter
Sten Tyrberg, sten.tyrberg@skane.se

ASK – Allmänläkares självvärdering 
i kollegial dialog
Robert Svartholm
polarull.svartholm@telia.com

Balintgrupper
Dorte Kjeldmand
kjeldmand@gmail.com
Sonja Holmquist
sonja.holmquist@sll.se

Gastroprima – för mag-tarm- 
intresserade allmänläkare
Lars Agréus, lars.agreus@ki.se

Internationella 
kontaktpersoner
EGPRN
www.egprn.org
Hans Thulesius
hans.thulesius@ltkronoberg.se

Euract
www.euract.se 
Eva de Fine Licht 
eva.de_fine_licht@vgregion.se

Equip
www.equip.ch
Eva Arvidsson
evaarv@gmail.com

Vasco da Gama Movement,
vdgm.woncaeurope.org
Joana Goncalves-Gomes
joana.goncalves-gomes@sll.se

Euripa
euripa.woncaeurope.org
Lars Agréus
lars.agreus@ki.se

Nordic Federation of General 
Practice/ApS
www.nfgp.org
Annika Larsson
annika.larsson@sfam.se

Nordiska kongressen
Bernd Sengpiel
bernd.sengpiel@gu.se

Scandinavian Journal of Primary 
Health Care
Hans Thulesius
hansthulesius@gmail.com

Styrelsen
Ordförande
Magnus Isacson
magnus.isacson@sfam.se

Vice ordförande
Annika Larsson
annika.larsson@sfam.se

Facklig sekreterare
Gösta Eliasson
gosta.eliasson@sfam.se

Vetenskaplig sekreterare
Björn Landström
bjorn.landstrom@sfam.se

Skattmästare
Magnus Kåregård
magnus.karegard@sfam.se

Övriga ledamöter
Maria Wolf, maria.wolf@sfam.se

Andreas Thörneby
andreas.thorneby@sfam.se

Ulrika Elmroth
ulrika.elmroth@sfam.se

SFAM:s råd
Fortbildningsrådet
Anders Lundqvist
andlundqvist@gmail.com

Kompetensvärderingsrådet
Ulf Måwe, ulf@mawe.se

Kvalitets- och 
patientsäkerhetsrådet SFAM-Q
Rita Fernholm
rita.fernholm@gmail.com

ST-rådet
Susanne Steen
susanne.steen@yahoo.com

VÄSTMANLAND
Hanna Trillkott
hanna.trillkott@gmail.com

UPPSALA
Sofia Lavén
sofia.laven@gmail.com

SÖRMLAND
Rolf Bergström
rolf.bergstrom@dll.se

STOCKHOLM
Maria Wolf
maria.wolf@sll.se
www.sfamstockholm.se

GOTLAND
Susanna Althini
susanna.althini@gotland.se

ÖSTERGÖTLAND
Helena Glad
helena.glad@regionostergotland.se

VÄSTERVIK
Ellinor Schüllerqvist
ellinor.schullerqvist@ltkalmar.se

SÖDRA KALMAR LÄN
Sofia Eriksson
sofia.eriksson2@ltkalmar.se

JÖNKÖPING
Josette Troon
josette.troon@lj.se

KRONOBERG
Olof Cronberg
olof.cronberg@abc.se
www.sfamkronoberg.se

BLEKINGE
Anna Lövgren
annalovgren4@hotmail.com

SYDOSTSKÅNE*

MELLANSKÅNE
Ingrid Stener
ingrid.stener@gmail.com

NORDVÄSTRA SKÅNE
Catarina Önning Seyer
c.seyer@telia.com

MALMÖ
Annika Brorsson
annika.brorsson@skane.se

NORRBOTTEN
Maria Truedsson 
maria.truedsson@gmail.com

VÄSTERBOTTEN
Bengt Marklund
bengt_marklund@hotmail.com

JÄMTLAND
Kristina Halldorf
kristina.halldorf@regionjh.se

VÄSTERNORRLAND*

GÄVLEBORG
Lisa Månsson-Rydén
lisa.ryden@telia.com

DALARNA
Emil Péclard
emil.peclard@ltdalarna.se

ÖREBRO/VÄRMLAND
Maaike Giezeman
maaike.giezeman@liv.se

Lokalföreningar
SÖDERSLÄTT
Katarina Hansson
kah@nlg.nu

HALLAND
Gösta Eliasson
gosta.eliasson@sfam.se

STOR-GÖTEBORG
Ordf: Bernd Sengpiel
bernd.sengpiel@gu.se
Kont.person: Sekreterare
Niklas Lehtipalo
niklas.lehtipalo@vgregion.se

NORRA ÄLVSBORG*

SÖDRA ÄLVSBORG
Märit Löfgren
marit.lovgren@ptj.se

SKARABORG
Anneli Vinensjö
anneli.vinensjo@vgregion.se

* vilande

Meddela ändringar till chefredaktor@sfam.se och webmaster@sfam.se

Studierektorskollegiet
Vakant

Naaka – Nätverket för Astma, 
Allergi, Kol, Allmänmedicin
www.naaka.se
Hanna Sandelowsky
hanna.sandelowsky@sll.se

Riskbruk
Charlotte Hedberg
charlotte.hedberg@ki.se

Swe-GRIN 
– Infektioner i primärvården
Katarina Hedin
katarina.hedin@rjl.se

Konsultationsnätverket
Staffan Ahlkvist
staffan.ahlkvist@gmail.com

Nätverket för
fortbildningssamordnare
Gösta Eliasson
gosta.eliasson@sfam.se

SPUR-inspektioner – samordning
Gösta Eliasson
gosta.eliasson@sfam.se

Svensk förening
för Glesbygdsmedicin
www.glesbygdsmedicin.info
Lars Agreus, lars.agreus@ki.se

Nätverket för psykisk ohälsa
Katrin Hagskog-Engel 
katrin.hagskog-engel@sll.se
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 Kalendarium

2019

Oktober
Utbildning för
SPUR-inspektörer
15.10 Stockholm

Relationen, samtalet och
läkarens självkännedom
21-23.10 Nyköping

November
ST-dagarna
6-8.11 Stockholm

Allmänläkardygnet
7-8.11 Göteborg

Konsultationsteknik
– en booster
27-28.11 Stockholm
Provinsialläkarstiftelsen

Nationella kvalitetsdagen
28.11 Stockholm

December
Preventing over-diagnosis
5-7.12 Sydney

Konsultationsnätverket
6.12 Stockholm

Internationellt
Övriga kongresser utanför Norden:
Se www.sfam.se/kalendarium

Res med nordiska kollegor till
internationella kongresser:
www.scandinaviandelegation.dk

Glöm inte sända in uppgifter i god tid! Se utgivningsplanen.
chefredaktor@sfam.se  •  webmaster@sfam.se

KursDoktorn
www.kursdoktorn.se
KursDoktorns kurser är granskade 
och godkända enligt SFAM:s kriterier 
och anvisningar.

KursMedicin
www.kursmedicin.se
Nationella kurser i allmänmedicin 
i sam arbete med SFAM.

Provinsialläkarstiftelsen
Kurser i samarbete med
Distriktsläkarföreningen.
https://slf.se/dlf/ 
provinsiallakarstiftelsen/aktuella- 
kurser/
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AllmänMedicin • Tidskrift för SFAM, Svensk förening för allmänmedicin

Utkommer med 4 nummer per år. Ingår i 
medlemsavgiften till SFAM.
Prenumerationsavgift för icke medlem-
mar 500 kr per år. kansli@sfam.se
ISSN 0281-3513 (Print)
ISSN 2001-8169 (Online)

Svensk förening för allmänmedicin/SFAM
Bankgiro: 5459-4866
Organisationsnummer: 802 009-5397

Ansvarig utgivare
Ingvar Krakau
Akademiskt primärvårdscentrum, Sthlm
ingvar.krakau@ki.se

Layout
Mediahuset i Göteborg AB, avd syd
Annika Cederlund, annika@mediahuset.se

Annonser
Mediahuset i Göteborg AB
Marieholmsgatan 10 C
Helen Semmelhofer
415 02 Göteborg
031-707 19 30
helen@mediahuset.se

Illustratör
Annika Andén
annika.anden@telia.com

Redaktion
Ingrid Eckerman, chefredaktör 
chefredaktor@sfam.se

Karin Lindhagen 
karin.lindhagen@sfam.se

Petra Widerkrantz
p@widerkrantz.se

Gösta Eliasson
gosta.eliasson@sfam.se

Christer Petersson
christer-p@telia.com

David Svaninger
david.svaninger@gmail.com

Tryck
Exakta Print, Malmö
www.exakta.se 

Hemsida: www.sfam.se
webmaster@sfam.se

Följ debatten på Ordbyte!
Gå in på www.sfam.se/foreningen/
organisation/ordbyte

Följ SFAM påLyssna på podserien SFAMpen! http://sfam.ringla.nu/

Publicering
Genom att skicka bilder och 
texter till chefredaktor@sfam.se 
godkänner du att de publiceras 
såväl i den tryckta utgåvan av 
AllmänMedicin som elektroniskt 
på SFAM:s hemsida www.sfam.se.

Skribenter i AllmänMedicin är 
specialister i allmänmedicin om 
inte annat anges.

SFAM:s kansli
Box 503, Grev Turegatan 10E,

114 11 Stockholm
www.sfam.se, kansli@sfam.se

Heléne Swärd
helene.sward@sfam.se,
Tel: 08-23 24 05

Kompetensvärdering i ST
mittist@sfam.se
Katarina Boltenstern
076-1394404
examen@sfam.se

Webmaster
webmaster@sfam.se

Utgivningsplan för 2019

Nr Manus-
stopp

Extra
beställning

Utgivning Tema

4 14.10 18.11 16.12 Primärvården har blivit bättre!

Utgivningsplan för 2020

1 13.1 17.2 16.3 Ny läkare i Sverige

2 16.3 27.4 8.6 Levnadsvanor

3 17.8 21.9 19.10 Att skriva intyg

4 12.10 16.11 14.12 Allmänmedicin i litteratur och 
fiktion

SFAM utgör en 
sektion i Svenska 
läkaresällskapet och
är en specialitets-
förening i Sveriges 
läkarförbund.

Mer upplysningar via kalendariet på sfam.se. 

2020

Januari
Kompetensvärdering
13-15.1 Nyköping

Mars
Värdering av Mitt-i-ST
23.3 Stockholm

Maj
EGPRN
7-10.5 Göteborg

Svensk allmänmedicinsk
kongress
13-15.5 Åre

Juni
Wonca Europe
24-27.6 Berlin
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