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Datorstöd i primärvården
- möjligheter och behov
Datoranvändningen  i  primärvården  växer  mycket  snabbt  i  Sverige.
Många. praktiskt verksamma inom primärvården har önskat att SEAM
engagerar sig inom området. Man vill också se en fortsättning på basda-
tagruppens arbete och även initiativ när det gäller andra ldassifikations-
frågor.Dessafrågorhängerintimtsammandågodaregistreringsfunktio-
neå:tyogrgae:vEåååtindgaetfrg::d#iåsc.iputrymmeförförbättringavadmi-

nistrativa rutiner inklusive journalhantering samt underlättar utbild-
ning och forslming- och utvecldingsarbete  (FoU-arbete). Framför allt
har diskussionerna hitintills berört förbättringar av administrativa ruti-
ner. Datorstödet ger möjligheter till enldare rutiner vid journalhante-
ring, vilket redovisas i 2 artildar av Linnarsson och Malmberg. Utveck-
lingen av patientadministrativa system (PAS) underlättar möjligen tid-
bolming, kallelserutiner och registrering av patienter. Basdataregistre-
ringengerengrundfördokumentationenavkontakterftesökavpatien-
ter liksom diagnos/remissregistrering (åtgärder) och därmed möjlighet
till verksamhetsuppföljning.

Andra funktioner som kan underlättas är användning av datorn som

:#?åLadgåpno:{:gådå:sgsäTå;:irt|tåriåtguarr,(tåli:i:iEEe:rpåiaiilånn:),s;åi{{edEåds?ls:
shivningar inldusive diagnostik och behandlingsrutiner.

När det gäller FoU-arbete har också datoranvändningen många förd e-
lar. Rutiner för ldinisk forslming, inte minst avseende vårdprogram, kan
förenldas. Epidemiologiska studier, bevalming av riskgrupper eller risk-
miljöer, studier av sjukdomspanorama, läkemedelsstatistik med studier
av interaktioner och biverlmingar underlättas. Berg redovisar en littera-
turöversiktdärhanundernågrarubrikeromdatornsmöjlighetergerläs-
tips för de vetgiriga.

I samband med SFAM:s hösmöte i Skövde 1984 utbyttes er£arenheter
hing datorstöd i primärvård. Under detta möte liksom vid ett möte i
Sundsvall arrangerat av Markus Kallionen, senare under hösten, fram-
fördes åter önskemål om att en arbetsgrupp inom SFAM snarast tar på
sig uppgifterna att samordna erfarenheterna inom området. En fråge-
ställning som är central i sådant arbete är selffetessproblematiken vid
jounalhantering.

Nordiska  erfarenheter  inom  området  "datorstöd  i  primärvården"
kommer att redovisas vid den nordiska kongressen i allmänmedicin i
Lund till sommaren. Ett uppföljande möte är också planerat till hösten i
Lerum, under Bengt Dahlins ledning. Ämnesområdet datorer i primär-
vård som speglas något djupare i detta nummer kommer under åren
framöver att utgöra en följetong.
Bo Haglund
Britt-Gerd Malmberg
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Manus-stopp
1 tabellen nedan redovisas  de  datum
som gäller för manusstopp  till  utgiv-
ningsåret  1985.  Dessutom  planerade
utgivningsveckor.  För att få fram till-
fredsställande   slutprodukter   behövs
minst 6 veckor mellan manusstoppdag
och utgivningsvecka. I den här mellan-
perioden  skall  artildarna  sättas,  kor-
rektuläsas, rättas och korrekturläsas
på nytt. Om den här proceduren skall
hinnas med är det helt nödvändigt att
författare respekterar manusstoppda-
8ar.

Tabell:  Dagar  för  manu§stopp  samt
planerade  utgivningsveckor  för  AZZ-
mänMedici,n 1985.
Nummer              Manus-                 Planerad

stopp                    utgivnings-
vecka

15/  4-85
10/   6-85
31/  8.85
15/10.85

Prislista
för särtryck
ur AlmänMedicin
1984/1985

Första        Följande
100 ex        50 ex

16 sidor
s sidor
4 sidor
2 sidor

1.490:-      100:-
850:-       80:-
575:-       55:-
410:-       50:-

Tillkommer för
särskilt omslag
med tryck på
fram-och baksida      590:-       80:-

Priserna är exkl. nysättning och origi-
nalarbete. Mervärdeskatt tillkommer.

Disputation
från
primärvården
Onsdagen den 24 april disputerar
J7tgz/czr KraÄczw vid Upsala univer-
sitet. The development of primary
care in Sollentuna. Fakultetsoppo-
rLem+. Peter Hjort.
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Nya medlemmar i
Svensk förening
för allmänmedicin
Anneli Lavicka, Eva Melcherson, Las-
se  Holmström,  Gunilla Persson, Karl
Malmlöf, Hans Thal6n, Pernilla Aske-
löf, Anders Lidholm, Annika Eldund-
Grönberg,  Birgitta  Danielsson,  Sune
Svensson,  Claes  Meyer,  Annika  Dur-
ling, David Kellett, Poul Aage Hanson,
Gunilla    Risberg,    Börje    Svensson,
Göran Sandstedt, |an Lidbe.ck, Lars T
Eriksson,  Bertil  Flöistrup,  Per  Wolf-
hagen,  Owe  Lindh,  Bengt  Karlsson,
Annika Liedholm, Bengt Höjer, Karin
Engquist,   Annika   Markström,   ]an
Sundquist,   Maria   Truedsson,   Bertil
Lundblad, Ann-Mari Skog, Anne Mar-
garethe  Grentoft,  Karl-Eric  Karlmar,
Erik van Mansvelt, Per Haushildt, Si-
mon Larsson, William Wahlberg och
Olof Fröberg.

Allmänläkargrupp
(FV) i }ämtland
Sedan våren 1983 har blivande allmän-
läkare   i   ]ämtland   en   regelbunden
lwällsträff.Dettaharblivitettuppskat-
tat sätt att få tips om sin kommande
tjänstgöring och samtidigt träffa sina
kollegor under trivsamma former.

Orsaken till att träffarna startade för
snart  två  år  sedan  var  flera.  Mänga
tyckte det var svårt att behålla allmän-
läkarperspelstivet under sjuldusperio-
denochattmanalltförlättpåverkades
av   specialistldinikernas   värderingar.
Allmänläkarblocken  sldljer  sej  också
fiån  övriga block genom  att randut-
bildningen är så lång och så olik all-
mämedicinen.

Vi träffas nu en hellwäll ungefär var-
annan månad. Platsen är alltid någons
bostad och under lwällens lopp avnju-
tes en gemensam måltid. Stående pro-
grampunkt är rapporter från NIJV-kur-
ser och alstuella möten. Alltsedan star-
tenharenheldelarbetelagtsnerpåatt
göra  lokala  tjänstgöringsprogram för
de olika ldinikerna. Detta är i princip
färdigt men  en  del finputsning lwar-
står.  Ibland  berättar  någon  gäst  om
exempelvis   akupunktu,   ortopedisk
medicin,   Balintverksamhet.    (Under
1985 planerar vi starta två Balintgrup-
per.)

Viharocksåinbjuditveteranerinom
distriktsläkarkåren.  I  övrigt  håller vi
kontald m e d distriktsläkarföreningen,
beställer  intressant  litteratu  gemen-
samt och har slrickat en del slffivelser
åt olika häll.

Vi brukar ha 15-20 deltagare på var-
je möte. Det är en bra siffra då det går
ungefär25påallmänläkarblockiJämt-
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VIKTIGA DATUM
FÖR SVERIGES ALLMÄNLÄKARE 1985

IVIARS 28-29: Vårmöte,
Svensk Socialmedicinsk för-
ening,d uppsaia.

APRIL

MAJ ,17: DLF:s föreningsmöte,
Göteborg. Tema: Distrikts-
läkaren inför HS 90.

JUNl  5-7:  Nordisk  kongress  i  Social-
medicin, Finland.

4-16: lnternationaler Kongress filr
Allgemeinmedizin,  MANNHEIM/
HEIDELBERG, Västtyskland.
lnformation: Prof Dr Hans Damm,
Alter  Postweg  20,  D-2100  Hamburg
90, Västtyskaland.
12-15: Nordisk kongress i Allmän-
medicin,  Lund.

I

land. Eftersom Östersund har det enda
undervisningssjuldiuset bbr nästan al-
la i stadens närhet. Utgiftena för grup-
pen är små och täcks helt av ett bidrag
fiån SYLF-}ämtland.

Vårt sätt att träffas rekommenderas
varmt   till   blivande   allmänläkare   i
andra landsändar. Vi vet att- lilmande
grupper finns åtminstone i Malmö, Fa-
lun och Sundsvall. Önskas ytterligare

SEPT 21-16: 34 lnternational
Congress on General Practice (SIMG),
KLAGENFURT,  Österrike.
Information: Secretariat, A-9020

§`sat::rn]fkueTiBahnhofstrasse22,
25-28 SFAM:s höstmöte, Södertälje.

NOV 27-29
Riksstämma, Stockho[m

information om vår grupp lämnas det-
ta av underteclmad.
För allmänläkargruppen i Östersund
Olof Englund
Odenviksvägen 25, 83146 Östersund

45



Sydsvenska
Allmänläkar-
1dubben
Klubbens höstmöte anordnades freda-
gen 26 oktober 1984 vid vårdcentralen
i Dalby i samband med Dalbydagama.

Ett  50-tal  allmänläkare  från  syd-
svenska regionen deltog, såväl privat-
läkare som företagsläkare, distriktslä-
kare och FV-läkare.

Professorn i Allmänmedicin i Dalby
Bengt  Scherst6n,  föreläste  om forsk-
ning   i   Allmänmedicin.   Dalbyforsk-
ningen presenterades med sina impo-
nerande   resultat   både   beträffande
lwantitet  och  lwalitet.  Förutom  de
forslmingsområden som speciellt varit
Dalbys hjärtebam, nämligen diabetes,
hypertonisamtlaboratoriemetoderför
primärvården,  visades  på  viktiga  so-
cialmedicinska områden bland annat
riktat mot den äldre populationen, al-
koholproblematiker och kroniskt sju-
ka barn samt. ldinisk farmakologiska
studier och området infektionssjukdo-
mar.

Dalbys  stora  kontaktnät  utåt med
forslmingsintresserade  distriktsläkare
som i Dalby hämtar handledning och
stöd presenterades liksom Dalbys egen
forskarstab.

Efter föreläsningen gavs tillfälle att
besöka ett antal stationer där utrust-
nings- och £orslmingsmetoder demon-
strerades. Det fanns också möjligheter
till informella diskussioner.

Distriktsläkarna    Per-Olof   Bitz6n
och  Barbro  Hagander  presenterade
fiån forslmingslaboratoriets diabetes-
forslming   insulinbestämning,   konti-
nuerlig blodglukosbestämning, C pep-
tidbestämning, Hb A 1-mätning, insu-
limpump.

Professom i primärvårdens ldiniska
farmakologi  Arne  Melander,  demon-
strerade  läkemedelsforslmingen  med
dess  telmiska  utrustning  i  form  av
högtrycksvätskekromatografi         o ch
RIA-telmik.

Distrilstsläkare    Birgitta    Hovelius
medflerapresenteradeinomvårdcent-
ralen utrustning för qi.agnostik av in-
fektionssjukdomar:    Oronmikroskop,
ögonmikoskop,     sedimentundersök-
ning,   chlamydia-diagnostik,   strepto-
cult,  uicult,  wet  smear  och  faskon-
trastmikroskopi.

Distrilstsläkare Arne |acobsson sva-
rade för en station med ldinisk-fysiolo-
giska  moment  Ekg-käpphästar,  distal
tryclmiätning  med   doppler,  bedöm-
ning av autonom neuopati och spiro-
metri.

Det var en imponerande uppvisning
av Dalbys verksamhet som gav många
impulser till deltagarna i mötet. Många
av Dalbys projekt bör kunna applice-
ras i den allmänmedicinska verksam-
het som bedrivs på våra vårdcentraler.
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Eftermiddagens  mer  än  3  timmar
långa och.späckade program följdes av
en  enkel måltid på Dalby gästgivare-
gård.

Under måltiden diskuterades bland
annat medverkan från regionens pri-
märvårdiundervisningunderläkarnas
grundutbildning,     speciellt     primär-
vårdspraktik.

Praktiktjänstgöring finns redan vid
ett25-talvårdcentraleriregionenslän:
Blelringe,    Kristianstad,    Kronoberg,
Malmöhus län samt Malmö kommun.
Praktiktjänstgöring    planeras    även
inom  södra  Hallands  landstingsom-
råde.

Primärvårdspraktiken   som   pågår
under  studenternas  10:e  termin  har
hittills endast rört sig om 1-2 dagar per
student.  Från och med höstterminen
1985 planeras den utbyggd till en hel
vecka. För denna pralstik krävs ett 50-
ta.l vårdcentraler.

Även  efterutbildningsfrågor  disku-
terades.

Som ett stöd till handledningen av
studenter kan Dalbyinstitutionen stäl-
la utbildningsprogram till förfogande,
anpassade till lokala behov.

Nästa  ldubbmöte  för  Sydsvenska
Allmänläkarldubben   fastställdes   till
fredagen 1985-04-19 ldockan 15.00.

Allmänläkare i Kronobergs län sva-
rar för värdskapet,  kontaktman dist-
riktsläkare Anders  Håkansson, Vård-
centralen Teleborg, Växj.ö.

Isambandmedldubbmötetplaneras
för en utbildningsdag i växjö med start
under förmiddagen och innehåll inom
områdena epidemiologi, statistik med
mera.

Medlemsskap i sydsvenska Allmän-
läkarldubben kan anmälas (ingen års-
avgift) till:
Distriktsläkare     Birgitta     Hovelius,
Vårdcentralen, 24010 DALBY.

Medlemsskapärenförutsättningför
information om ldubbens möten.
Mogens Hey
Distriktsöverläkare,  Eslövs  norra  primär-
vårdsdistrikt.
Postadress: Sjulwården i Eslöv,
24100 Eslöv
Telefon 0413-15090/239

SEAM:s styrelse     u
1985
I samband med årsmötet 1984 valdes
följande  styrelse  för  Svensk förening
för allmänmedicin för arbetsåret 1985.

Benst Li,mder
Ordförande
Hälsovårdsenheten,  Timmervägen  3,
54164 Skövde
Telefon 0500/35010
Bengf Scherst6n
Vice ordförande
Vårdcentralen, 24010 Dalby
Telefon 046/2092 00
Göran SjönezI
Facldig och internationell selffeterare
Matteus vårdcentral, Surbrunnsgatan
66,11327 Stoclriolm
Telefon 08/34 0240
Gösta Tibbl,j,n
Vetenskaplig s ekreterare
lnstitutionen för allmänmedicin,
Akademiska sjulhuset,
75185 Uppsala
Telefon 018/16 60 00
Christtna N erbramt
Skattmästare
Vårdcentralen Gripen, Box 547,
65109 Karlstad
Telefon 054/102120
Bo Haglund
Karolinska lnstitutet, Institutionen £ör
socialmedicin, Vårdcentralen Kronan,
17283 Sundbyberg
Telefon 08/989100
Gunil.la H egard±

Foao8f4V8rdecber%traljBoxi4o56,
Telefon 019/153026
Amelj, Lavicka
Baclwägen 6, 15021 Mölnbo
Telefon (bostaden)  0158/60485
Kermeth Widämg
Bj örlmäs vårdcentral,
96128 Boden
Telefon 0921/51070

Operasj ons milffoskopet i
fflen Praksis
Som  distriktslege  i  et  norsk  utkant-
str¢k har jeg i 2-3 år brulst et enkelt
operasjonsmikrosskop  fra  Carl  Zeiss
]ena til en del mindre inngrep i ¢rer og
¢yne.        '

]egharnåslffevetenartild{elommi-
ne erfaringer - men det har ild{e v@rt
muligåoppsporenoensomhelstartik-
lerombrukenavoperasjo.nsmihosko-
per i almen praksis.
INDEX MEDICUS og MEDLARS kan
intet relevant finne og jeg skal delfor
sp¢rrekollegeriskandinaviaomhjelp.

Finnes  det  virkelig  ild{e  noen  pri-
m@rleger i noen av de nordiske land

somhararbeidetmedogbeshevetdet-
te ypperlige hjelpemiddel???

]eg vil v@re meget telmemmelig £or
hjelp til å finne referenser.

X#8„hj]esregn
Distriktslegene i Sand¢y
Steinshamn, N-6427 Har¢y
Kontor tlf 072/765 51
Legevakt tlf 072/769 99
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Kommentar till
multicenterstudie
med sotalol
I AllmänMedicin nr 5/1984 publicera-
des en studie om sotalols elwipotens av
Kj ellberg och Strand-}onsson. Patient-
er med hypertoni hade ställts om från
behandling med olika betablockerare
till sotalol. ]ag tycker man har uteläm-
nat en viktig aspekt, nämligen kostna-
den.  Med  hjälp  av  elwipotenssiffror
kan man ju lätt göra prisjämförelser.

För de 183 patienter som redovisas i
detalj var årskostnaden cirka 170.000
(170 tusen) lffonor med den ursprung-
liga behandlingen (priser enligt FASS
1984).Efterbytetillsotalolharkostna-
den stigit `till 250.000 (230 tusen) 1q.o-
nor/år. Endast Tenormin är dyrare än
Sotacor i de här redovisade doserna.

Låt  oss  i  stället  göra  tankeexperi-
mentet att patienterna ställts över på
den billigaste betablockeraren. I enlig-
het med den här studiens elripotens-
siffror skulle det bli Propranolol AFI. I
så fall skulle årskostnaden endast bli-
vit 37.500 konor för de 183 patienter-
nas behandling. Det vill säga Sotacor
är över 500 procent dyrare än det billi-
gaste preparatet.

Vad har man förresten för anledning
att byta till just sotalol ffån andra be-
tablockerare? Några skäl nämns i arti-
keln.
"Bz.zJerk77z.7?g¢r." Men studien har inte

visat att sotalol har färre biverlmingar
än andra betablockerare.
"Emdosföi|aramdst geT adekvst betab-
lochad över dygnet." Men åwen p±ndo-
lol,  atenolol,  metoprolol,  oxprenolol
och propranolol är godkända för be-
handling av hypertoni med en dos per
dag. Och studien gällde just den anti-
hypertensiva effekten.
"Sotal,ol har  dessutom  en  antia:rryt-
misk effekl av klass llI-dyp." VLdvTIJ!m
behandlingsluävande   arrytmier   det
skulle vara en fördel nämns ej. Det ta-
las lite svävande om "patienter med hy-
pertonimedbenägenhetförhjärtarryt-
mier".  Vid  vilka  arrytmier  är  sotalol
bättre än andra betablockerare? Vilka
kombinationer  av  betablockerare  +
antiarrytmikakanmanbytaeutmoten-
bartsotalol?Detkannoterasattenpa-
tient i studien fick extraslag som biver-
kan av sotalol. ]ag tycker att den an-
tiarrytmiska egenskapen hos substan-
sen är mest av teoretiskt värde och ett
försäljningsargument  snarare  än  till
praktisk nytta.

]ag kan inte frigöra mig från intryc-
ket att den här studien mest verkar va-
ra ett led i Bristol-Myers AB's mark-
nadsföringsvSotacor,detendasotalol-
preparatet. Och även om studien inte
skulle leda till att några ytterligare pa-
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230.000 lHonor/år.
Peter Rosenberg
Distriktsläkare
Södertulls hälsocentral, Gävle

iFä,f£,h-€{*fi
Kömmentar till
Berg/Dehlins
artikel
|agharmedintresseläststigBergsoch
Ove  Dehlins  artikel.  Deras  siffror på
psykofarmacaförbrulmingen på servi-
cehus överensstämmer i stort med dem
i min undersölming.

En förtjänst med artikeln är att den
visarbehovetavenstruktureradsömn-
anamnes och vilka frågor en sådan bör
innehålla. På så sätt kan bristen pä lda-
ra   indikationer   för   ordination   av
sömnmedel  åtminstone delvis avhjäl-
pas.Artikelnvisarocksåmedicinering-
ens sannolikt begränsade effekter och
dess påtagliga biverlmingar. Ur tabell
111  framgår  att  en  stor  andel  av  de
boende på servicehus har symtom på
demens och de utgör i detta avseende
en selekterad grupp.

Bergs och Dehlins artikel har dock
sina begränsningar.  I sjuksköterskans
bedömning av orsakerna till sömnbe-
svären är "ångest och oro på grund av
densocialasituationen,sysslolöshetel-
1er understimulering" ett av alternati-
ven.Detframgårintehursömnmedels-
förbrulmingen var före förflyttningen
till servicehuset, eller om just oro och
otrygghet orsakade förflyttningen dit.
Vidaregersåväldepressionsomlindrig
demens ofta oro och ångest. Det är dis-
kutabelt att på detta sätt koppla sam-
mansymtommedenavfleratänkbara,
och ofta även sammanflätade, orsaker.
Enintressantfrågaärvilkapsykologis-
ka,  organiska  och  sociala  processer
somliggerbakomdenmedikamentella
livsstil som man så ofta stöter på i ser-
vicehu§en. Mitt intryck är att den of-

åaesiä:e|±avbs]s::[adhf8rrei#]roi#i8ååriTö£::
brulming. Den har påbörjats på vård-
centraler och på sjulhus och hänger
sedan lwar. Här finns ffågor att ldar-
1ägga för forslmingsintresserade kolle-
8Or.

|ag instämmer i Bergs och Dehlins
avslutande kommentar. Det är viktigt
att motverka slentrianförslffivning av
psykofarmaca, att värdera såväl positi-
va som negativa effekter av ordniatio-
ner och att ompröva medicinering re-
gelbundet.  Men även med ett sådant
arbetssätt  tror  jag  psykofarmacaför-
brukningenförblirrelativthögpåvåra
servicehus. De som bor där är en grupp
människor med stort inslag  av orga-
niskt och icke-organislst betingad psy-
ldsk svikt.

Stig Andersson

ååätÅ äfJ ;?
Vad bör man lffäva
av en professor
i Almänmedicin?
Det blåser igen hing allmänläkarna.
Vinden tilltar i takt med att ekonomin
försämras och läkarutbildningen fort-
sätter.

Debatten är som mest infekterad i de
läkartäta områdena som känneteclmas
av överskott på specialister och ofta en
rudimentär primärvård. Debatten förs
inte sällan på primitivt plan med på-
hopp   och  misstänldiggöranden  som
väsentliga ingredienser.

Många av debattörerna har ingen er-
farenh.etavprimärvårdochallmänme-
dicin, men har samtidigt ofta mycket
ldart  för  sig  vad  allmänmedicin  står
för,vadallmänläkarnakan,börochfår
göra.  Någon analys att försöka sldlja
vad  allmänmedicin  skall  stå för  sida
vid  sida  men  den  övriga  sjulwården
salmas ofta.

Der råder ingen tvekan om att all-
mänmedicinen    lHäver   vetenskaplig
föranluingmedinstitutionerpåallaut-
bildningsorter. Utvecldingstakten här-
vidlag är, med hänsyn till att ämnet är
prioriterat, inte imponerande.

De allmänmedicinska institutioner-
na har med sin betydelse för forslming
och utbildning en nyckelroll i primär-
vårdens utveclding. De skall förmedla
allmänmedicinens innehåll till blivan-
de läkare och även till andra personal-
kategorier  i  organisationen.  De  all-
mänmedicinska  professorerna  måste
vara  tunga  företrädare  och  stå  som
symbolfigurer inte bara för forslming
och utbildningen utan också för sj älva
innehållet i allmänmedicinen. Innehål-
let är svårt att enkelt och entydigt defi-
niera  till  skillnad  från  många  andra
specialiteter. Man måste kunna analy-
sera  och  pedagogiskt  framställa  vad
som  är  allmänmedicinens  grundläg-
gande. kännetecken,  vad  som  sldljer
ämnet från andra dicipliner och vad
som förenar.

Vi ser det där£ör som mycket viktigt
att  de  allmänmedicinska professorer-
na, särsldlt under ett känsligt uppbygg-
nadsskede, är besjälade av vad allmän-
medicinen står för i  djupare mening.
För att nå en sådan förankring i ämnet
kävs långvarig praktisk ldinisk erfa-
renhet i  primärvården. Det är  ej  till-
räcldigt med något års tjänstgöring på
vårdcentral efter en lång ldinisk kar-
riär med annan/riktning på både det
praktiska arbetet och forslmingen.

I centrum för allmänmedicinen står
konsultationen,       patientläkarmötet
med  dess  komplexa  innehåll.  Prakti-
ken står därför i centrum för ämnet på
ettalldelessärsldltsättochutgörsjälva
grunden för teorin. Allmänmedicinen
kan därför inte nöja sig med den tradi-
tionellabodelningenmellanteorinoch
den   praktiska   tillämpningen.   I   till
exempel England har man tagit fasta
på detta och vid tillsättningen av den
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första  generationen  professorer  var
långvarig ldinisk erfarenhet av ämnet
en självldarhet.

En sådan erfarenhet bör man i fort-
sättningen även kunna häva av sven-
ska  allmärmedicinprofessorer.  Detta
är en förutsättning för att de skall kun-
na står lwar på vallen och hävda all-
mänmedicinens intresse i konkurens
med andra dicipliner. Många företrä-
dare för dessa ser nämligen gärna att
primärvårdens  utve cldingsambitioner
inte blir mer än pratbubblor.

Birgitta Hovelius har i sitt yttrande
till regeringen med anledning av pro-
fessortillsättningen  i  Göteborg  pekat
på detta dilemma. Det som rälmas är
antalet arbeten av vetenskaplig karak-
tär,  dessa  arbetens  betydelse  för  all-
mänmedicinen som ldiniskt ämne har
fått underordnad betydelse.  Detta är
en paradox som hänger samman med
stelnade former inom  ett medicinskt
vetenskapligt etabliss ement.

Det är vår bestämda uppfattning att
våra nuvarande ämnesföreträdare un-
der de senaste årens debatt om allmän-
medicinenochprimärvårdenvaritallt-
för passiva.  Höstens  anlopp  mot  all-
mänläkarna i gynekologiffågan borde
ha manat dem till att aktivt gå ut i de-
batten  och ldart markera sitt ämnes
ställning.  Kanske  berodde  tystnaden
på att deras pralstiska erfarenhet av gy-
nekologiska  och  obstetriska  ffågor  i
primärvårdsperspektiv  är  alltför  be-
gränsad.

Vibedömer,attdetäravvitaltintres-
se för allmänmedicinen i Sverige, att
vid kommande professorutnämningar
ta fasta på allmänmedicinen som själv-
ständigtldinislstämneochattinvärtes-
medicinska, socialmedicinska och.epi-
demiologiska meriter tillmäts mindre
betydelse än hittills. Denna inriktning
behöver ej innebära att vetenskapliga
krav  åsidosätts.  Forslmingserfarenhe-
ten växer inom allmänläkarkåren och i
våra  grannländer  finns  också  högst
kompetenta personer.

Vi uppmanar alla som har synpunk-
teridenhärfråganattmötaupptillde-
batt i "Allmänmedicin".
Gösta Brydolf
Distriktsläkare, primärvårdschef
Carl EdvaTd Rudebeck
Distriktsläkare, tf ldinisk lärare
i allmämedicin
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Polen december l984     -~-€:-ä'åg#--åi..--'--äi

En allmänläkare rapporterar
HANS ÅKE SÖDERBERG

Fenmdf:rnfåö?rrsaö|i{E:eås,ivpaerdaögåtrbår-g7odceh-
Hans Åke Söderberg, som turister och
via inofficiella kontalster skapa oss en
bild av situationen i Polen. Vi besökte
Krakowområdet i sydvästra Polen.

Stämningarna   var   många   gånger
mycket tunga. Den osmotiska ockupa-
tionen av landet gav sig i vardagslivet
kanske främst till känna genom  den
ovisshet,   det  kaos  som  rådde.  Hur
människor var hänvisade att agera på
"käm'', där den individuella lffeativite-
ten, "instrumentalismen", var helt nöd-
vändig för att ldara vardagen.

"Det enda vi arbetar för i Polen nu är
maten."  Men  maten  är  ransonerad.
Kött,  smör,  mjöl  och  ris.  För  varje
vuxenindividlmappt2kgköttpermå-
nad.  Stor  brist  på  husgeråd,  möbler,
ldäder,  telmiska  artildar,  reservdelar
till bilar. Bensinen är ransonerad.

Nästa sanning är att i Polens andra
ekonomiska system finns allt till salu,
på  den  genuint  kapitalistiska' svarta
marlmaden. Priserna där är naturligt-
vis höga.

3 år sedan lrigslagar infördes. 3 år
sedan de ffia facldöreningarna Solida-
ritet förbjöds. Alla oberoende organi-
sationer  är  nu  förbjudna.  Den  enda
strulstu, förutom statsapparaten, som
existerar är den katolska lq/rkan.  På
Solidaritetsaltaret i katolska lqrrkan i
Nova Huta brinner för var dag allt fler
ljus. Här finns hopp, en kraftfull plats
som  andas  alstivitet  och  styrka.  Hit
stömmar  folk  kontinuerligt  för  and-
rum, gemenskap och för utbildning.

"Katolska  lq/rkan  anpassar  sig  till
folkets behov", förldarar prästen med
eftertryck.

Den öppna  oppositionen lwävs  ef-
fektivt. Vår vän, som under slutet av
197 0-talet och-fram till december l981
deltog i uppbyggnaden av Solidaritets-
organisationen i norra Polen, var inte
längre samma person. Nu träffade vi
honom  nedbruten  -  lmäclst  av regi-
men. Han blev fråntagen sitt lwalifice-
rade arbete, blev uppsagd som lärare
på högskolan. Tvingades flytta till en
förstadisödraPolen-tillettlägrelwa-
lificerat   arbete   med   pralstikantlön.
Detta eller fängelse! I "processen" mot
honom ingick även fömedrande för-
hör. Han smulades sönder som person,
miste sin struktu och greppet om sin
verldighet - han var lrigsskadad. Han
försökte  nu  för  sig  och  sin  gravida
hustru arrangera en plats på ett vilo-
hem  i bergen  -  och  sedan?  Emigra-
tion?

Bland  studentema  i  Krak-ow  och
bland arbetarna vid stålverket i Nova
Huta såg vi alstiv opposition.

Efter mordet på prästen Popielousz-
ko  försöker man organisera medbor-
garrättskommitteer.   Kommitteer   till
försvar för mänsldiga fri- och rättighe-
ter  enligt  Helsingforsavtalet.  Organi-
sationen syftar också till att agera mot
våldet som  oppositionella utsätts för
av hemliga polisen. I Krakow slffev 23
personer  under  lHaven  och  bildade
kommitte, arbetare och studenter. Un-
der  december  månad  kommer  kom-
mitteernas    existensberättigande   att
prövas juridislst.

Ivårtgrannlandpolenmed40miljo-
ner invånare finns  endast  en  ekono-
miskt  och  organisatoriskt  oberoende
tidning - Tygodnik Pawszechny - en i
princip privatägd tidning med starka
band till Katolska lq/rkan. Tidningen
har tillstånd för en upplaga på 80.000
exemplar.   Läselffetsen   är   betydligt
större   och  tidningen   cirkulerar  till.
överpris på svarta marlmaden. Artik-
larna får i tidningen publiceras under
öppen  censur.  Ett  stort material  var
framtaget om mordet på Popielouszko
och kring begravningshögtiden, detta
material totalcensurerades dock till 80
procent.

Vi gjorde  ett studiebesök på en av
Universitetsldinikerna  i  Krakow.  Vi
samtalade där med doldor Wardynska
(fingerat namn).

Om hälsoläget i stort
Medellivslängden minskar  idag i Pö-

iåFåkå#od::ääå:,öå:ifh£tånärgejälgigi
högre  än i övriga Polen. Exalsta offi-
ciella siffror eller statistik över huvud
taget av denna typen är svår att finna
eller också osäker.

Matvaruansoneringen oöh brist på
frukter  skapar  framför  allt  vitamin-

åcdhri=jåerå:bhriåt:rlf.änÄ`ågåsi::årsi:å:
är ofta mycket nergångna när de kom-
mer under sjulhusvård.

Infektioner och då framför allt luft-
vägsiiifekioner med obstrulstiva sym-
tom avlöser varandra hos t)prnen och
har ökat markant sista åren.

Förutom vissa näringsbrister, som är
ettfaktumihelalandet,ärKrakowom-
rådetutsattförofattbarförgiftningge-

å:emm:#sSö;rååedTon£åriig:å[tiedneti:otil:
rådethögtövertillåtetgränsvärde.For-
skare har gjort en framställan till led-
ningen  för  det  gigantiska  stålverket
Nova Huta om att genomföra en epi-
demiologisk undersölming. Stålverket
är ursprunget för stor del av giftutsläp-
pen. Ledningen på Huta lämnade ett
kort besked ''Nej vi är inte intressera-
de, vi känner till situationen"!
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Om sjulwården
Köerna i väntrummen växer. Läkarna
arbetar intensivt. Arbetar med att pra-
ta med sina patienter och ge råd. Att
skriva recept är meningslöst - på Apo-

teket finns sällan medicinen. Inte ens
för  patienterna vid  Universitetsldini-
kerna i Krakow.

På sjuldusen är bristerna enorma.
Telmisk utrustning salmas eller reserv-

Utställning  i  kyrkan  Nova  Hota.  Barn tecknar  hur de föreställer sig  mordet  pa  prasien
Popielouszko.     Foto:  Hans Åke söderberg

Eå::.n,sfoat::HMaandsoÄ::nsöpdo::g:r:ationalsymbol.solidaritetsaltaretKatolskaKyrkanNova

LLäil-±.-.=
Torgmarknad  i  Gliwice.  Privat  producerade  måtvaror.  Bestod  oftast av ägg,  rotsaker,  vitkål.
Foto:  Hans Åke Söderberg

delar salmas - EKG-apparater, respira-
torer,  material  för  kemiska  analyser,
operationsinstrument.    Material    för
daglig sjulwård salmas -sprutor, kany-
ler,    slqrddshandskar,    hygienartildar,
sängldäder  och  sjuldiusldäder.  Hela
sjulwårdsorganisationenärpåvägmot
kollaps.

Vi  visades  runt på ldiniken.  Medi-
cinskåpenhossköterskanpådenvanli-
ga invärtesmedicinska avdelningen in-
nehöll 5-6 små hyllor med de vanligas-
te och nödvändigaste medicinerna. På
sjuksalarna stod sängarna kant i kant
och ingen säng var tom.

Man visade oss intensivvårdsavdel-
ningen. Där fanns got om tomma plat-
ser.  Men  den  telmiska  utrustningen
fungerade till stor del ej. Till exempel
var EKG-monitoring ur funktion. Den
utrustning som fanns var ett hopplock
av olika fabrikat - vad som varit möj-
ligt att komma över.

1981 var hj älpsändningar med medi-
cinskt material omfattande från väst.
Nusägerregeringennejtillerbjudande
om hjälp ffån officiella internationella
hjälporganisationer.

Katolska kyrkan har en fungerande
medicinsk hjälporganisation, kanaler-
na från västeuropa är inofficiella.

Vid Universitetsldinikerna finns or-
ganiseradhjälpverksamhetochhärgår
kontakterna parallellt med  det inter-
nationella  vetenskapliga  samarbetet.
Även denna hjälporganisation är inof-
ficiell.

Men bristerna på sjulwårdsresuser-
naärändåmycketstora,specielltdåpå
landsbygden inom primärvården.

Om medicinarutbildning
Medicinska fakulteten i Krakow anser
sig förmå utbilda 120-150 lwalificera-
de läkare pef år. Regimen har beslutat
att produktionen läkare per år vid in-
stitutionen skall vara 680 läkare. Nå-
gon läkarbrist finns ej i Polen. Överut-

åildbneisnlå:Tnaon=ewå:Zåweåplåp[Fes:l=ånos-
lens uppgift som medlemsstat är bland
annat att ställa utbildade läkare till för-
fogande inom pakten.

Om forslming
Doktor Wardynska berättar att inter-
nationellt   forslmingssamarbete,   be-
drivs   under   märldiga   förhållanden.
Internationella konferenser  och sym-
posier, som är en grundläggande förut-
sättning  för  avancerad  forslming,  är
många gånger omöjliga att delta vid.
Dettapågrundavdenbyråkratiskaap-
paraten för utlandsresor, visum, pass,
tillstånd och så vidare.

Dr   Wardynska   avslutar   samtalet
skrattande  "tänker ni skriva om det-
ta?" jag ber er i så fall att inte nämna
mitt namn. Problem med myndigheter-
na har jag alldeles nog av.

pE£afinas„ÅE:eres%Pdme#b%org±,dtstrthtstäkare

i Timrå.
*Postadress: Vårdcentralen,

86100 Timrä
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Artildar om datorer i vården
LARS BERG

'

I överstk±en redovisas en sci.m-

#aatno;rt§äftö#zy§r##a?#åkr]daern%etta
stöd kan amändgs för joumaL
sy stem, p atien±admiiristrativa
systeyi, kommurtihationsmedel,
9 as_datarggi.streTing, uppslags-
b o_ft, ordbeha,ndäng el,l,er st;atis-
tikb ea,Tbetring. Referensema i
överstk±en ariges inom dessa
områden.
±yckelord:  Datorstöd,  ADB,  primär-
vård , litteratuöversikt.

DAT ORISERAD TOURNAL
Kronan
Datorproj ekt i samarbete
AllmänMedicin 1985;2:
Lerum
Datorernas inmarsch i primärvården:
Vi tappar greppet om informationsflö-
det om vi inte tar hjälp av datorer.
IJT 38/84 3304, 3309.
Danmark
EDB i almen praksis. Lille indföring i
microcomputerens   terminologi,   op-
bygning og virkemåde.
Månedslnift for Praktisk La3gegerning
maj  1983 271-280.
EDB i almen praksis. DSAM's system-
forslag  (1)  Månedsslrift for Praktisk
Laegegerning maj  1983 261-269.
DSAM's   systemforslag   (2)   Måneds-
slffift  for  Praktisk  La3gegerning  juni
1983 375-382.
Nor8e
Computerized Medical Record.  Sten-
cil.   EGPRW-möte   Stoclholm   1983.
Heldatoriserad   journal   i   Balsfjord,
Tromsö. Toralf Hasvold.
Ftnlcmd
Husia  P.  Finstar  -  a  Comprehensive
lnformation System for Primary Care.
Scand  J  Prim  Health  Care    1984;2:
163-6.
Finstar  -  ett  datorbaserat  informa-
tionssystem av intresse för svensk pri-
märvård.  Rapport. från  studiebesök i
Finland  1983.  Röd  serie  nr  1,  Stock-
holms läns landsting, Landstingets häl-
sovård, rapportserie.
Isl,amd
SigurdssonG,Einarsson],]osefsson}-I
et al. A medical record and informa-
tion  system  for  primary health  care
lceland. the Egilstadir project. Scand ]
Prim Health Care.  1984;2:  159-61.
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UPPSLAGSBOK

Litteraturdatabaser
Litteratusölming med hjälp av dator.
Nordisk Medicin nr 10/81 247-249
Litteraturreferenser,    fakta,    expert-
kunskap tas ut på egen terminal kopp-
lad till telenätet.
IJT nr 38/81 3285-3289.
Direktkontakt med Medline värdefull
också för ldinikerna på länssjuldius.
IT 38/81 3289-3290.
Medlinepäsjuldius:alltf|erupptäcker
värdet.
IJT 25/84 2522.
Primärvården behöver biblioteken.
AllmänMedicin 4/83 272-275.
Primline -möjligheten till snabbt erfa-
renhetsutbyte  av forslmings- och  ut-
vecldingsarbete i primärvård.
AllmänMedicin 3/84 104-109.

Fassis
Bildskärms-FASSvidgarinformations-
ramen.  Datasystemet  utformas  nu  i
försöksprojekt.
IT 40/83 3680-3683.

Patientinfomation
Datornbrauppslagsbokfördistriktslä-
kare men dålig diagnostiker.
IJT 39/83 3548-3549.

Diagnostik
Artificiell intelligens  eller  stupiditet?
Ställer  datorn diagnos  säkrare  än lä-
karna?
IT 40/83 3677-3678.
Artificiell stupiditet?
Replik: Elektrohjärnan och kejsarens
nya ldäder.
IJT 49/83 4822.

KOMMUNIKATIONsnmDEL

Dataterminal   på   läkarexpeditionen
hjälp vid läkemedelsförslrivningen.
lT 9/82 760-762.
Datornbrauppslagsbok£ördistriktslä-
kare men dålig diagnostiker.
IJT 39/83 3548-3549.

BASDAIAREGISTRERHNG

Basdata om kontakter i primärvården.
Spri-rapport 142/83.

Trender  i  sjulwårdskonsumtion i pri-
märvården.
SFAM-nytt 1/1982 24-27.
Socialstyrelsen ställer minimikrav på
landstingens patientdatabaser.
IJT 43/83 4032.

pfflmNTADMmlsTRATlvA
SYSTEM (PAS)

DASIS-projektetsomskalldatorisera
journalerna.
IT 30-31/83 2831-2834.
Datorn  håller  reda  på  patienterna  i
Malmö.
IT 32-33/83 2908-2911.
Datom och sörmlandssjulwården:
Effektiviteten  har  ökat.  Inga  säker-
hetsproblem!Nublirdetmertidattäg-
na patienten. Nätverk av seketessåt-
gärder garanterar trygghet och drift.
Landstingens tidslffift nr 18/82.
Datorstöd vid schemaläggning för lä-
kare.
IJT 40/83 4821.

ORDBEHANDmG,
STATISTIlmEARBETN"G

Datorstöd vid artikelslffivande - slut
på omslrivning av referenser.
IJT 7/84 575.
Datorn  som  ordbehandlare  av värde
för många läkare.
IJT  17/84  1738.
Datoriserade   obduktionsprotokoll   -
en kommentar. Replik.
IT 23/84 2341.

DlvERSE ARTnnAR
Nordisk Medicin, 10/81 sid 233-249.
EDB  har  stadig  ffemtiden  for  sig  i
sundhedsva3senet.
Datatelmik i sjulwården.
Anvendelse af edb i sundhedsva3senet
- det historiske forlöb i Danmark.
Watti-projektet, första nordiska försö-
ket med pappersffia hälsocentraler.
Ökat intresse för ADB vid sjuldiusen i
Finland.
Dataressusene i norsk helsevesen må
desentraliseres.
Bred användning av datatelmik inom
den svenska sjulwården.
Försök med  datprbaserad  simulering
inom medicinsk undervisning i Umeå.
Litteratursölming med hjälp av dator.
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ADB i primärvården, rapport flån 3:e
nordiska kongressen i allmänmedicin,
stencil.
Medicinsk dataregistrering - presenta-
tionavettpågåendenationelltförsöks-
projekt.
IJT 52-33/84 2912-2913.
EttförebyggandemedicinsktADB-sys-
tem i Malmö.
AllmänMedicin 4/83  146-149.
Datasamhället   och   den  medicinska
forslmingen.
IJT 25/84 2484-2486.
Use  of  Computer  Systems  in  Family
Practice Resedencies.
The }ounal of Family Practice vol 14,
No 2: 369-375, 1982.
Computers in Medicine.
]AMA, april 15, 1983-vol 249, No 15.

LÄKARTIDNINGENS ARTIKEL-
SERIE: DiHOR I VÅRDEN

Hu långt kan sjulwården datoriseras?
Revolutionerande  utveclding  av  ord
och bildbehandling.
IJT 30-31/83 2829-2831.
DASIS-projektetsomskalldatorisera
joumalerna.
IJT 30-31/83 2831-2834.
Sjulwårdsfacken  om  DASIS:  Dator-
stödfårinteblistyrning.Maktförskjut-
ning hot mot yrkesroll?
IJT 30-31/83 2834.
Datom  håller  reda  på  patienterna  i
Malmö.
IJT 32-33/83 2908-2911.
MedicinskdatatelmikiLinköping:Da-
torn  analyserar  EKG,  lungfunktion,
gångstilar och hjärtminutvolym . . .
IT 35/83 3080-3084.
Unikt samarbete datacentral-sjulrius:
Nya datoriserade system för stråldos-
planering, patologi och milnobiologi.
lT 37/83 3282-3284.
Ingenj örer utlämnade till fabrikanter.
Mikodator  säkerhetsrisk för  patien-
ter?
IJT 37/83 3285.
"Genomdatoriserad" intensiwård ger
mer tid för patienterna.
IT 38/83 3400-3402.
Datornbrauppslagsbokfördistrikslä-
kare men dålig diagnostiker.
I;T 39/83 3400-3402.
Datornbrauppslagsbokfördistriktslä-
kare men dålig diagnostiker.
IT 39/83 3548-3549.
Inget  datorsystem  uppfirller företags-
hälsovårdens behov.
IT 39/83 3549.
Artificiell  intelligens  eller  stupiditet?
Ställer datorn diagnos sähare än lä-
karna?
IJT 40/83 3677-5678.

Läckerdetin£omationursjulwårdens
datasystem?
IT 41/83 3778-3779
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BRrTlsH MEDlcAI, |ouRNAL, ARTIKELSERIE: ABc oF
ComuTING
N ummer             sida
28

4
11
18
25

9
16
23
30

1983         1717-1719
1983         1799-1801

1878-1879
1952-1953
2046-2049

1983         106-109
1983         199-201
1983        270-273

342-345
6 august 1983   413-415

13 august 1983   472-275
20 august 1983   544-547
27 august 1983   600-603
3 sept l983        667-670

10 sept l983        742-746
17 sept l983        815-819
24 sept l983        887-890

1 oct l983          965-967

Artikel
What is a Digital Computer?
Input, output, and the User
The Processing Unit and the Program
Auxilary Storage
To Computerise or not
General Practice: Hardware and Software
lmplementing a System in General Practice
Statistics and Epidemiology
Managing Biological Signals
The Computer and Medical lmages
Computers in High Dependency Units
Computers in the Medical Library
Pati ent Administrati on-I
Patient Administration-II
Computer Assisted Medical Decision Maldng
Computers in the Laboratory
Computers in Medical Education
Computer Secuity

Liten personalminslming med datorer
i vården.
IJT 41/83 3779.              '
Biologiska  datorer  ersätter  syn  och
hörsel?
IJT 42/83 3917-3918.
Uppsvingfördatorstödibeslutsfattan-
det. Integriteten i centrum vid Medin-
fo-möte.
IT 43/83 4031-4032.
Socialstyrelsen ställer minimilffav på
landstingens patientdatabaser.
IJT 43/83 4032.
Datoriserat j ounalsystem vid hjärtin-
farktavdelning.
IT 46/83 4408-4409.
Datorn - en hjälpreda i företagshälso-
vården.
IJT 47/83 4571.
Datorerförprivatläkare-enkommen-
tar.
IT 47/83 4571.
Textdia i färg med hjälp av personda-
tor.
IjT 48/83 4663.
Persondator som hjälpmedel vid vät-
ske- och hemoterapi.
IJT 49/83 4819-4821.
Datorstöd vid schemaläggning för lä-
kare.
IJT 49/83 4821.
Artificiell stupiditet?          -
Replik: Elektronhjärnan och kejsarens
nya ldäder.
IJT 49/83 4822.
En   framtidsvy:   Datoriserad   bildbe-
handling inom medicinen.
IJT 49/83 4822.
Datorstöd vid artikelslffivande - slut
på omskrivning av referenser.
IjT 7/84 575.
Datorn som  ordbehandlare  av värde
för många läkare.
IT 17/84 1738.
Datoriserade   obduktionsprotokoll  -
en kommentar. Replik.
lT 23/84 2341.

Datorns värde i vården - en ldinisk be-
traktelse. Risk att majoriteten av avnä-
mare glöms bort.
IJT 26-27/84 2626-2628.

Abstract
ARTICLES  ON  COMPUTER  SUPPORT
IN THE PUBLIC HEAITH ORGANIZA-
TION
ln a comprehensive review a condense of
articles on computer support in .primary
heallhcareispresented.TheEDPresouice
can be used for medi,cal records systems,
patient administration systems, conmu-
nication,basicdctiaregistTation,reference
data  base,  word-processing  or  statistics-
processing.The refeTences made in review
relate to these data processing functions.

Författarpresentation:
Lars Berg, di,striklslökare i Ti:bro
Postadress : Vårdcentrum
543 01 TIBRO
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Dfflo RSTÖD I PRIMÄRVÅRDEN             Å#4?#'#j#

Datorbaserat j ournalsystem på
vårdcentralen Kronan I
Varför datorisera journalen - en bakgrundsbeslffivning
BRITT-GERD MALMBERG . ROLF LINNARSSON

Seda;n etf, hdvår til,Ibaha är la;n-
dets f örsta heldatoriserade pri-

g:e%rtde#oKur#na%tprsuuknååy%rrdg
1 dema a,rtihel preserieras
några a;v de övenägcmden som
låg bakom besl,u±et aff pröva
datorstö d t{11 våra primörvå.rds-
jd°t#rtinta%{ä%r#eoncsha#tsj%g#kfösr
terska a;vser vi att pröva - för aff
förbä"a underlag iör medi-
cinska besl,ut och för att umder-
tp%±#e#eprjö#gnfnk8roanv_j:#f}aes###dpoe_]

ma;r under lång tid.

nftaEo,i|i#dö|;e,t;t:ofco?f%tdg;P!%attloåntdkff;ri-
Ett da;±orsystem - modulärt upp-
bg¥ö:grng±doe°clchhmd#st#dg#;ja:Psrphd°öi:tste##t%°t;-

s%tsvsåfoåudrL#åketr.feed_backtfiån

Egna tidiga,re eriarenheter fiån
p atieitiadmriistr a;tiv _a da±o_r sy-
stem tihsom eriarenhelsutbyte
med prtmärvå,rdsrepresenta,n±er i
Finland stärkle oss i val,et attssa%n#ö.
såsom den bedrivs vid vå,rdcent-
ralen Kronan  ha;r gjorts.

Nyckelord:  Basdata,  problemoriente-
rad jounal,  datorstöd,  informations-
system, primärvård. Kronan.

fFffiL°ÄERDEE#
Patientjounalen är ett väsentligt me-
dicinslst in£ormationsdokument idag. I
den skall en mängd såväl medicinska
som sociala förhållanden dokumente-
ras;   insatta   behandlingar   beslrivas
(operationsberättelser,   1äkemedelslis-
tor,  etc,  etc)  och resultat av behand-
lingen följas upp.

Hösten  1984  presenterade  den  så
kallade joumalutredningen (1) ett be-
tänkande, där man lägger fram förslag
om en helt ny lag - lagen om patient-
jounaler.Utredningenharsettpåpati-
entjoumalen med utgångspunkt ffån
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det    omfattande    lagstiftningsarbete
inom vårdområdet som skett under de
senaste åren (tillsynslagen, HSL) men
också belyst journalen och dess hante-
ring ur selffetess och integritetsaspek-
ter.

I denna artikel ser vi mer på jouna-
len som väsentligt beslutsunderlag för
vård av den ensldlda patienten, men
ocksåförplaneringochuppföljningav
grupperavpatienter,därdatorstödun-
derlättar  och  troligen närmast är  en
nödvändighet inom primärvården.

Dagens journal inom primärvården
utgörsegentligenavettflertalolikado-
lmment. Dit kan rälmas distrilstsläka-
rens jounal (ofta i primärvården sldld
ffån  specialistläkarens) ,  distriktsskö-
terskans handskrivna A5-kort, mödra-
hälsovårdens speciella j ounal,1iksom
barnhälsovårdens   jounal,   distrikts-
sjukgymnastens      journalanteclming,
hemsjulwårdens  vårdplaneringsdoku-
ment med mera.

Framtillbörjanav70-taletbetrakta-
de  dessutom  distriktsläkaren/provin-
sialläkaren  sina  journalanteclmingar
mest som privat stöd för minnet, och
de  utgjordes  då  vanligtvis  av  hand-
slffivna  A5-joumalkort.  I  en  nyligen
publicerad  artikel  om  allmänprakti-
kernsjournaleriNorge(2)visardetsig
att mer än 50 procent av läkarna fort-
farande skriver journaler för hand.

I och med primärvårdens utbyggnad
ställs  allt högre  krav på dokumenta-
tion av den medicinska in£ormationen.
Allt fler personalkategorier dokumen-
terar sin verksamhet lffing en och sam-
ma patient. A4-journalerna gj orde till-
sammansmedläkarsekreterarnaentr6.
SPRl försökte och lyckades ocl#å del-
vis propagera för en grundjournal (3),
men  icke  desto  mindre  förblev  även
journalerna   i   primärvården   ganska
oöverskådliga.

pROBmMORmNTERAD louR-
NAL VID VÅRDCENTRAI.EN
moNAN
Parallellt med 70-talets utbyggnad av
primärvården  grodde  ett intresse för
en annan typ än den så kallade käll-
orienterade   joumalen   hos   primär-
vårdsföreträdare - den problemorien-
terade jounalen  (förkortad  POMR).
Skälet till detta är bland annat att den
ansluter  sig bättre  till primärvårdens
sätt att arbeta.

Föregångsman   för   den   problem-
orienterade jounalen är Weed (4). Ett
flertal  varianter  har  utvecldats  över
världen utgående från hans id6er från
slutet av 60-talet. I den ldassiska pro-
blemorienterade j ournalen fanns fyra
eller   fem   komponenter:   databasen
(b akgrundsinformation) ,         löp ande
j ournalanteclming,    problemöversikt,
flödesschema och läkemedelslista.

Varje notering i jounalen relatera-
destillettnumreratproblem,somåter-
fanns på problemlistan eller problem-
översikten och bestod dels av subjekti-
va besvär, objektiva anteclmingar, an-
alys och plan (SOAP).

Kring årsslriftet 1982-1983 inleddes
en  försöksverksamhet  med  problem-
orienterad j ournal av distriktsläkarna
vid  vårdcentralen  Kronan.  Bland  lä-
kama hade man dessförinnan diskute-
rat målsättning med den nya journa-
len.Speciellajournalbladtogsfiamför
försöksverksamheten (faktalistor som
omfattade  Viktiga  Medicinska  Fakta
och Viktiga Sociala Fakta [5]).

Under  1983  lmöts  kontakter  med
Gråbo   vårdcentral,   Älvsborgs   läns
landsting, där man hade några års erfa-
renhet av en viss typ av problemorien-
terad journal (6). Ett intensifierat erfa-
renhetsutbyte  och  utvecldingsarbete
vidtogs  tillsammans  med  SPRI,  där
manredanvarigångmedatttaframen
handbok för problemanpassad grund-
journal (7). ]ounalerna har utformats
litet  olika  vid vårdcentralen  Kronan
och i Gråbo.

I juni l984 togs en ny förbättrad pro-
blemorienterad   joumal   i   bruk  vid
vårdcentralen  Kronan  och  hitintills
har vi mycket positiva erfarenheter av
denna. Den diskussion som förts bland
distriktsläkarna vid vårdcentralen har
varit betydelsefull för det fortsatta ar-
betet med den datorstödda jounalen.
Man har inför varandra'fått argumen-
tera och diskutera definitioner, krite-
rier med mera, samt "tvinga fram" en
struktur på jounalen.

Begrepp  såsom  sökord,  diagnoser,
kontalstorsaker,  åtgärder,  etc  har  in-
£örts  i  jounalen  med  utgångspunkt
från "basdatagruppens" rapport (8).

Grundstenen i den problemoriente-
rade jounalen är problemöversiltien,
som kan ses som en innehållsförteck-
ring eller register över patientens jour-
nal. Problemen som förs upp på över-
sikten kan vara symtom eller symtom-
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komplex   eller   diagnoser   och   dessa
definieras av läkaren eller sjuksköter-
skan efter k`ontakt med patienten och
vanligtvis efter en undersölming. Ob-
servera att vi inte behöver etikettera
problemen i diagnostiska termer. Man
kanlikavälanvändasigavsymtomoch
symtomkomplex.

I  och med  att anamnes,  status,  be-
dömning   och   åtgärd   sorteras   efter
problem,     underlättas     utvärdering.
Andra fördelar med denna typ av jour-
nal är att det är lätt att hitta specifika,
enstaka problem, till exempel för kon-
sulter och tillfälliga nya medarbetare.
Hela   primärvårdsteamet   blir   också
medvetet om patientens olika samlade
problem, där så behövs.

Vårdgivaren  tvingas  till  medvetna
ställningstaganden genom att försöka
hämföra sina behandlingsåtgärder och
utredningsåtgärder  etc till patientens
specifika (numrerade) problem (givet-
vis utan att tappa helheten). De data-
baser och faktalistor som omfattar vik-
tiga sociala fakta, viktiga medicinska
fakta och omgivningshygieniska fakta
gerengodöversilstjämförtmeddagens
journalsystem.  Det  blir  också  lättare
att identifiera risldaktorer, men fram-
för allt underlättas möjligheten att föl-
ja patienter under längre tid.

VARFÖR Dffl oRISERA
TOURNALEN?
Mål och vissa hav
Primära  mål  med  dagens  journalsys-
tem (9) är således framför allt
- förbättrad lwalitet i vården
- förbättrad kontinuitet i vården
-förbättrade administrativa rutiner av
vården lffing patienten.

Attdatoriserajournalenbörinnebä-
ra   fö.rbä.ffrz.7egczr   ur   dessa   aspekter.
Exempel på det första är god tillgäng-
lighet  av  jounaldata,  på  det  andra
möjlighet till uppföljning av patienter,
liksom  möjlighet  för  uppföljning  av
enstaka   patologiska   labvärden   och
uppföljning av insatta åtgärder.

Ett   datorstött   journalsystem   ger
också direkt "/eed bczck" till läkare el-
lersjuksköterskasamtkantillexempel
nyttjas  för  bolming  av  patienter  för
återbesök,speciellavårdprogramskon-
troller med mera. Det finns idag strä-
vanden mot att försöka få en gemen-
sam  informationsbärare  i  primärvår-
den,  som  också  skulle  kunna  vara
snabbt  tillgänglig  och  ge  direkt  feed
back till värdgivaren.

En  dylik gemensam jounal  skulle
innebäraenÖ.Zczdsä.fterJzefförpatient-
en, men den bör stanna inom ldiniken
(1), det senare med hänsyn till patient-
ens  integritet.  Ett  datorstött jounal-
system  ger  vissa  telmiska  förutsätt-
ningar att skärpa seftrgfesse77.  Debat-
tenkringdatorerisjulwården,speciellt
beträffande journaler gör också att in-
tegriteten sätts i fokus.

Medvetenheten om dessa viktiga as-
pekter ökar då också hos vårdpersona-
len. Säkerhetsproblem är kanske idag
nog så stora i det gamla jounalsyste-
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met  och  i  den  vårdnära  miljön  (1).
]ournalen kan i ett datoriserat system
göras olika tillgänglig för olika perso-
nalkategorier. Samtidigt kan patienten
i större utsträclming få ta del av sam-
manställningar   av   sin   journal,   till
exempel  blodsockerkuvor,  viktkon-
troller,  blodtrycksvärden  etc  på bild-
skärmen.

Kvalitetskontroll cN vtiden under-
lättas,  eftersom  sammanställning  av
flera journaler enkelt låter sig göras i
ett  datorstött jounalsystem,  där  det
finns  en  rapportgenerator.  Vårdpro-
gram, checldistor med mera kan utgö-
ra stöd för lwalitetshöjande åtgärder.
Denna  forslmings-  och  utvecldings-
aspelst är väsentlig och avgörande för
att journalsystemet skall hållas lokalt
(direkt feed back stimulerar till egna
initiativ etc).

Ett datorstött j ournalsystem stimu-
\era.r  långsiktigt  metodarbete,  bLa.nd
annatförattvisjälvavillfåmöjligheter
till   epidemiologiska   undersölmingar
påprimärvårdsnivåochtilldettabehö-
ver vi hjälpmedel. En strukturering får
givetvisinteförasförlångtmedriskför
att j ournaldikterandet kan bli mycket
stereotypt.Detärväsentligtattmanfår
ett  jounalsystem  som  ger  möjlighet
tillfritext,såattmankanförainnyan-
ser i analyser och bedömningar.

I vissa avseenden kan inte undvikas
att den datoriserade j ounalen blir sty-
rande för vårdgivarens sätt att diktera,
men det gäller också för den problem-
orienterade jomalen, precis som för
den  källorienterde.  Ett  luav vi  dock
måste kunna ställa är att det är "dok-
tornochdatorn"ochintetvärtom,som
st}n. verksamheten  (10).  Och framför
allt måste vi på fältet ö.7eskcz /å prö.zJcz
datorstöd i vår verksamhet; inte erbju-
das färdiga system i en central storda-
tor,  där  extra kapacitet  råkar  finnas
och  kanske  som  ett  stickspår  till  ett
rent administrativt system.

VARFÖR VI VALDE SWEDE-STAR
1 samband med projektledarskapet för
det  så  kallade  Tumbaprojektet  (11)
kom en av författarna (BGM) att in-
tressera  sig  för  ldassifikationssystem
och  informationssystem  i  primärvår-
den. I Tumbaproj ektet bedrevs utveck-
lingsarbete kring basdata i primärvår-
den,  bland  annat  konstruerades  ett
ldas sifikationsförslag för kontaktors a-
ker (12,  13).

Upprinnelsen var  egentligen beho-
vet av att i ett datorsystem kunna kodi-
fiera  det sjuksköterskor i  telefonråd-
givning dokumenterade på de så kalla-
de Registrering/Planerings-blanketter-
na. I detta datorsystem infördes även
annan medicinsk information via ett
speciellt    besöksformulär,    som    di-
striktsläkarna fick fylla i för alla pati-
enter i totalt sex 2-veckorsperioder.

På detta formulär förekom egentli-
gen ingenting utöver vad som normalt

:g:,e::rFdli:nng?-äloå#jåaunåfiligdsiåtggnä::
der, liksom uppföljning. I detta arbete

utnyttjades   Stocldiolms   läns   lands-
ti,ngs öppenvärdssystem, ett patientad-
ministrativt system med möjlighet för
medicinsk    tilläggsinformation    med
satsvis  överföring.  En speciellt utfor-
mad  bildskärmslayout  för  projektet
togs  fram  av  SLL  (Stocldiolms  läns
landsting)  och  L-Data.  Kodning  och
stansning   över   terminal  skedde   på
Tumba  vårdcentral  av  speciellt  pro-
jektanställd  personal  samt i viss  om-
fattning   av  läkarselueterare.   Koder
fick konstrueras, där inte redan befint-
liga ldassifikationssystem existerade.

1982  hade  företrädare  för  Stock-
holms läns landsting gjort studiebesök
till Finland för att studera folldiälsoar-
bete och i samband med detta studerat
det så kallade Watti-projektet vid Var-
kaushälsocentralutanförKuopio(15).
Detta första studiebesök följdes av yt-
terligare  ett,  där även representanter
från vårdcentralen Kronan fick chans
attföljamed.Undertvådagarfickvita
del av olika yrkeskategoriers erfären-
het av datorstöd inom primärvården i
Varkaus. I en rapport dokumenterades
erfarenheter  från  olika  datorstödda
projekt  inom  primärvården  tillsam-
mans med det vi sett i Varkaus (16).

Våra   önskemål  till   datorstöd  vid
vårdcentralen Kronan utgick ifrån
- att verksamheten i det lilla vårdlaget
skulle hLa. en gemensam informations-
Z}¢s så långt möjligt för distriktsläkare
och distriktssköterska,
=ochtrftiörbättrakvalitenpåjouma-
Ze7e  (som  beslutsunderlag,  för  epide-
miologiskverksamhetpåprimärvårds-
områdesnivå,  ["larmldocka"] för fort-
sattutvecldingsarbete,medmera)(.17)..

Även förbättrade administrativa ru-
tiner,  till  exempel  laboratoriesvar  di-
rekt  in  i  journalen,  tidbolming,  med
mera   önskade   vi   pröva.   Generella
havspecifikationer hade redan tidiga-
re utarbetats i det omfattande DASIS-
projelstet (18) och våra önskemål var i
stället att snabbt komma igång och i
verldigheten  specificera  lffaven  till-
sammansmedpersonalenpåvårdcent-
ralen. Det är inte förrän vi har datorer-
na på våra arbetsplatser, som vi defini-
tivtochexaktkanformuleravadviför-
väntar oss av dem.

Det vi sett i Finland var för oss tillta-
lande. Tournalen kunde förbättras och
detanserviattvihargjort.Visågockså
att tunga pappersrutiner hade ersatts
av  direktinmatning  i  jounalen  samt
att det fanns mycket mänsldigt vårdar-
bete i Varkaus. Datorerna hade uppen-
barligenintepåverkatpatient-läkarre-
lationen (15).

Vi blev sugna att £å pröva del efter
del. Uppbyggnaden av systemet i form
av moduler passade oss bra. Vi kunde
strunta i  tidboken till  att börja med,
startamedjounalsystemetochanvän-
da  rapportgeneratom.  Mer  därom  i
nästa artikel (19).

Sammanfattningsvis   var   följande
punkter viktiga vid vårt val av dator-
stöd:
-  att det används idag i primärvården
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(det vill säga det man sett med egna
ögon tror man hellre på)

-  fortsätta  där andra slutat och inte
uppfima hjulet igen

- snabbt komma igång och ej fastna i
utredningsarbete

-lokalt    datorstöd    för    jounalen
(inom den egna ldiniken)

- personalen med i förändringsarbetet
från början och

-  ett modulärt uppbyggt system med
en  rapportgenerator  för  successiv
start.
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Abstracts
EDp INFORMArloN s¥sTEM FOR
MEDICAL RECORDS ffl THE KRONAN
PRIMARY HEAI;TH CENTRE I
For the last 6 months, Sweden's first fulty
computerized medical records  system in
primary care is in operctiion at the Kionan
Primary Hea,llh Centre 1 in Sundbyberg.

Tlris c[rticl,e presents some of the consi-
deiations fumdamental to the decision to

T%roeurte::rmd!f#est#epno#ttfootreosturap#emd]%a|
roefi?:årsssyas:|mdj%|ty#urrsdeiss#e#12l#t|o

forri'iamimprovedinformationback-upfor
medical decisions amd to facititatefollow-
ustpueffffdrreiidnn;jfi#efcohfrpo#iiceanliåi%ehaosehfaovreabneg#

The improved qualtiy of the medical re~
cords system emables production control,
sstyus#_jee#_%fmmoed%r]satiuu%rir±acnodmepquutjepr~

ped with a report geneTator enables the di-
strictmedicaloflicerandthedistrictnurse
to themselves obtain directfeed-backfiom
these records.

Contributing to ouT decision to invest in
the   e%isting   computerized  inf ormation
system, deueloped in a medical care envi-
ronment, were owr preuious experiences of
patients' administration EDP systems as

m CONGRESS OF r||H
INTERNAHONAL DIABETES FEDERAHON

MADRID 23-28 SEPTEMBER 1985
Nyman & Schultz Affärsresebyrån kommer att ordna en specialresa till kongressen i
Madrid.

Utresa sön 22 sept, hemresa sön 29 sept. Inkvartering på hotel Convencion
(4~stjämigt), centralt läge i Madrid. Kongresspalatset nås lätt med tunnelbana.

Paketpris som inkluderar flygresa, inkvartering, fiukost, transfer flygplats-hotell-flyg~
plats,  1/2~dags siritseeing inkl besök på Prado-museet, flygskatter.

Prisex fiån Köpenhamn kr 3.970  (vid delat dubbelrum).
Efter kongressen kommer en tilläggsresa att ordnas till det spanska vindistriktet i nord~

östra delen av landet samt till Barcelona. Hemresa fiån Barcelona lör 5  okt.
Sista anmälningsdag till resan är 31  maj! Rekvirera reseprogrammet så snart som möj~

1igt genom:

NA¥ffi¥e?e%CyhrhEE
•  GRUPP~ & KONFERENSRESOR

Postadress: Box 3184,  103 63 Stockholm. Besöksadress: Sveavägen 31.
Telefon: 08~24 80 80.
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Datorbaserat j oumalsystem på
vårdcentralen Kronan 11
Swedestar-systemet - uppbyggnad och konlffet utfomning
på vårdcentralen
ROLF LINNARSSON . BRITT-GERD MALMBERG

Sedan ef t hal;vår tillbaka är la;n-
det.s f9rs.tq helda_tori_seTade pri-

#e,ftdeasiao#knftååe:sräf,u;:psdåbdy|#
d_ago_r±ystern som a;nvänds, SWE-
DESTAR.
Fhsö:rrt#:atsl±amhse%drst!eoomukTeo%da#!t:t:;

os;f#kaantloaTssfss|tel#åö:thb%edak|laa-s-

grupp ens rekoimendationer.
Artift.eln ?e|yser o_ckså proble-
ma_tik_en kring sekretes-s och
s.äker.he±. Avstutping5vis tas upp
h?u:rt,eddna:tgohT!oaugrnbaezteentipuånvg%å;t-

#ays#infEåoartsitoöids,sysp,:iå,äwp:å:
blemorienterad jounal, Kronan.

SWEDESTAR är ett datorbaserat me-
dicinslst infomationssystem, som om-
fattar både den medicinska joumalen
och patientadministrativa funlstioner.
SWEDESTAR är en översättning och
anpassning  till  svenska  förhållanden
av ett amerikansm system,  COSTAR,
och  har  även  en  finsk motsvarighet
FINSTAR (1, 2). COSTAR som står för
Computer-StoredAmbulatoryRecord,
utvecldadesvidLaboratoryofCompu-
ter Science, Massachussetts vid mitten
av 70-talet (5). COSTAR är slrivet i ett
specielltprogramspråkMUMPS(Mas-
sachussets   General  Hospital  Utility
Multi-Programming  System),  som  är
ett interpreterande högnivåspråk läm-
pat för interaktiva tillämpningar, som
käver en stor gemensam databas och

we.U as our exchange of expe;riences with
prima,Ty care representantibes in Finland.
Am adaption of t.he sy.ste;p}_to the primary
Cffeeaif%Pc##%dhaas±bteheenK%%.n-Primaiy

Författapresentation:
B_ri!±.-€eTdMalmberg,
Rol;f l.innarsson, diitrik±slökaTe
Postadress : Vårdcentralen Kronan,
Sturegatan 4,
172 83  Sundbyberg
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snabbhanteringavstoramängdertext-
data.  En  utmärkande  egenskap  hos
programspråket MUMPS är dess hier-
arldskt     uppbyggda     databassystem.
Datafilerna i MUMPS bildar en träd-
struktu, som är dynamisk, det vill säga
storleken  på  filema  är  inte  förutbe-
stämd (som i andra programspråk, till
exempel COBOL) utan de firlls på ef-
terhand som data matas in. Detta spa-
rar mycket minnesutrymme och är sär-
sldlt lämpligt för ett datorjounalsys-
tem,   eftersom   journalerna   varierar
kaftigtistorlekfrånnågrafåradertill
åtslrilliga fulla textsidor. En annan för-
del med MUMPS är att det fims i en
standardiserad    version,    så    kallad
ANSI-standard,  vilket  minskar  bun-
denheten till speciella datortillverkare
och underlättar utvecldandet av pro-
gramvaran.

Modulärt system
SWEDESTAR-systemetomfattarcirka
1.500   datorprogram.   Hela   systemet
häver ett minnesutrymme på cirka 3
megabyte. Systemet består av ett antal,
från varandra fristäende moduler, som
kan installeras och användas var för
sig (tabell 1). Man kan således välja att

Tabell  11
SWEDESTARlsystemets modu[er.

PATIENTREGISTRERING
MEDICINSKA  DATA
TIDBOKNING

E#ägsRF£ÅE#ERATOR

3XSIE##ffDERHÅLL

börja  med  själva  jounalen  (MEDI-
CINSKA DAIA), som vi gjort på vård-
centralen Kronan, eller med tidboken,
som man gjort på Skanstulls vårdcent-
ral.

Begreppslexikon
Entraditionell,manuelltbaseradjou-
nal har endast ett minimum av struk-
tur. Den dominerande jounalformen i
öppnavårdenidagärenkällorienterad
jounal, bestående av löpande besöks-
antec]mingar med ett fåtal sökordsan-
givelser, i vissa fall diagnos och diag-

nosnummer samt en bunt lösa labora-
torielistor, remissvar, epilriser etc. Det
är visserligen möjligt att överföra en
sådanjounalpådata,menomdatoms
kapacitetskautnyttjasförattförbättra
joumalinformationens   lwalitet   och
tillgänglighet,  krävs  en  struktuering
av ]oumalen.

I SWEDESTAR åstadkommer man
denna struktuering med hjälp av ett
begreppslexikon.     Begreppslexikonet
är helt enkelt en lista över de begrepp
(eller sökord), som kan användas som
rubriker för den information man vill
mata  in i jounalen.  I SWEDESTAR
har man delat in begreppen i 7 avsnitt:
- administrativa begrepp
- diagnoser och problem
- statusbegrepp
- 1aboratorieprover och andra under-

sölmingar
- läkemedel
- åtgärder
-medicinskdatabas(vilstigamedicins-

ka och vilstiga sociala fakta)
4Ul jounalinforination sorteras i nå-

got  avsnitt  och  hanteras  sedan  olika
beroende pä vilket avsnitt det gäller.

På Kronan har vi i samband med sy-
stemets införande haft omfattande dis-
kussioner om hur vi vill ha journalen
struktuerad och utifrån dessa diskus-
sioner byggt upp ett eget begreppslexi-
kon med cirka 1.000 begrepp. Lexiko-
net uppdateras kontinuerligt med nya
begrepp som blir aktuella.

martext
Begreppen  uttrycks  alltid  i  ldartext,
samtidigt  som  det  till  vaije  begrepp
finns en intern alfanumerisk kod i sy-
stemet.  Begreppen  kan  kompletteras
med tillägg, som man själv definierar,
såsom   "preliminär",   "lffonisk"   eller
"status post" före  diagnoser och "be-
ställd"   efter   laboratorieprover.   Be-
grepp som hör ihop utan att vara iden-
tiska kan göras till underbegrepp eller
såkallademodifierare,tillexempelES-
SENTIELL och MALIGN till begrep-
pet HYPERTONI.

Man kan också utnyttja modifierare
försvenskamotsvarighetertilllatinska
begrepp. På så vis accepterar systemet
såväl  OTITIS  MEDIA  ACUTA  som



AKUT ÖRONINFLAMMATION. To-
taltcirka35modifierarekandefinieras
till varje begrepp.

Till laboratorieprover finns resultat-
kontroll,  ålders-  och  könsdifferentie-
rad  där så behövs.  Patologiska prov-
svar markeras i alla journalutskrifter
med en asterisk. För vissa prover finns
standardsvar  inkodade,  vilket  under-
lättar för den som ska föra in provsvar.
Det finns även en bevalmingsfunktion
förbeställdaproverochobesvaradere-
misser.

Klassifikationer
Vid  konstruktionen  av  Kronans  be-
greppslexikon har vi så långt möjligt
följt   gällande   ldassifikationssystem.
För diagnoser har vi använt Diagnos-
koder i öppenvård (4), för kontaktor-
saker Förslag till ldassifikationssystem
i primärvård (5), för röntgen Klassifi-
kation av radiologiska åtgärder (6) , för
laboratorieprover  och  andra  under-
sölmingar ha vi följt lokal nomenlda-
tur. Läkemedel har vi kodat med det
generiska   namnet   med   tillhörande
FASS-kod som huvudbegrepp och va-
rubeteclmingen   som   underbegrepp.
Varub.eteclmingensluivsutijournalen
så som man är van, medan lagring och
sölming sker på det generiska namnet
(tabell 11).

För åtgärdsavsnittet har vi gjort ett
egetförslagtillldassifikation,sombyg-
ger på en indelning av åtgärderna i:
- Iörebyggande åtgärder
-behandlande åtgärder
- omvårdnadsåtgärder
- rehabiliterande åtgärder
- diagnostiska åtgärder
- administrativa åtgärder

lndelningen överensstämmer i stort
med  det internationella förslaget till
åtgärdsldassifikation,         ICPC-PRO-
CESS.

I övrigt har vi följt basdatagruppens
rekommendationer vid val av begrepp
för registrering av besöksdata och pa-
tientdata.  (7)

Ioumalens utseende
Medicinska   data   lagras   i   SWEDE-
STAR i en patientfil, unik för varje pa-
tient,sorteradbådeefterbesökochbe-

tr;e::npn-epi#eg:O::g:rlån::åt:å:t{.:0°;:tt#::aer:
detkonventionella.Systemetgerockså
i det närmaste obegränsade möjlighe-
ter till sölming i journalerna. Samtliga

|deempkeogååiår¥3#aerå:åecrhatdietbååreäpvpesri
att söka i den fria texten.

För läsning i journalen finns i syste-
met dels några färdiga funktioner och
dels några funktioner som man utfor-
maErps|j|TX|(Staäprelelnll:å.mmanfattningav

journalen.   BESÖKSRAPPORT   och
SENASTE BESÖK innehåller den lö-
pandetextenförangivetbesökrespek-
tive  det  senaste  besöket.  LISTA BE-
SÖK ger en förteclming över samtliga
besök  datumvis.  KORT  |OURNAL-

FQ

Tabell  11.
Exempel  på  SWEDESTAR-begrepp  från
läkemedelsavsnittet.

MSAW3  DIGOXIN  2A0515

MODIFIERAR  UPPGIFTER:
MOD     NAMN

1   LANACRIST
2   LANOXIN
3    DIGOXIN

Tabell  111.

0lika funktioner för läsning.i datorjour-
nalen.

EPIKRIS
BESöKSRAPPORT
SENASTE  BESÖK
MEDICINSK  UPPFÖLJNING
KRONOLOGISK  UPPFÖLJNING
LISTA BESÖK
KORT JOURNALöVERSIKT
JOURNALÖVERSIKT

Tabell lv.
1 datorjournalen finns möjlighet att följa ett problem kronologiskt genom journalen.

KALIUM-S       URAT-S         PROTEIN-U ELEKTROKARDloGRAMDATUM          BLODTRYCK

821124 *160/100         3.8                250          0 Regelb sinusrytm.
Enstaka SVES och VES.

821202    *200/100
821205    *180/100
830103                                  *3.3                *360          *1

830215    *170/  95         3.6

ÖVERSIKT  är  en lista över samtliga
begrepp (sökord) som finns noterade i
journalen   och   motsvarar   nämast

å:?si!åt¥`:s,tc:,Ila,boobaår#g#iäk[selTcej
kan man läsa hela jounalen.

KRONOLOGISK  UPPFÖL|NING
ger möjlighet att följa ett bestämt pro-
blem genom hela journalen. Man kan
exempelvis  följa  problemet  HYPER-
TONl med tillhörande blodtrycksvär-
den,. 1aboratorieprover och undersök-
ningar kronologislst genom j oumalen.
Mari kan följa upp  till s  parametrar
samtidigt och väljer själv dessa para-
mekrårDTCTNgså|¥#1iåånögL`Jt#t#1Gwä.r

ettflödesschema,sommansjälvlägger
in i systemet, och som följer en grupp
avbegrepphosvissapatienter.Detkan
till exempel gälla patienter som ingår i
ett vårdprogram. På Kronan har vi en
diabeteslista med  diabetesprover och
checldista för diabeteskontroller, som
ansluter till vårt vårdprogram för dia-
betes. På en "Waranlista" förs förutom
dosering  och  TT-värden  automatiskt
också upp läkemedel som interagerar
med Waran om sådana skrivs ut till pa-
tienten.  Utöver  den  vanliga  läkeme-
delslistan  med  aktuella  ordinationer
har vi en analgetikalista och en psyko-
farmakalista, som innehåller samtliga
recept på  läkemedel  i  dessa  grupper
som skrivits ut till patienten (tabell V).
Dessa listor är bra hjälpmedel för att i
tid   uppmärksamma   eventuell   över-
konsumtion. Möjligheterna är således
storaattmedMEDICINSKUPPFÖL|-
NINGskräddarsyflödesscheman/fak-
talistorfördenegnamottagningensbe-
hov.

Rapportgenerator och ffågespråk
SWEDESTAR imehåller två moduler

Freodcåasrå:#n#ålTnltååagröä:isål#ig:
tion från flera journaler i patientdata-

iaasåniaT;gr:åppgoer:gemneåfttofrö:sstkågå:

Tabell V.
Exempel  på  flödesschema  över  psyko-
farmakaförskrivningen till en patient.

DATUM          LÄKEMEDEL

840826    S0BRIL
10 mg   1-2 vb
KVANT.  100Xl  lTER.

840905    VALIUM
2mg     lvb
KVANT.  100Xl  lTER.

840919    SOBRIL
15 m8   1 tn
KVANT.  100X2  lTER

840925    SOBRIL
10 mg   1-2 vb
KVANT.  100X2  ITER.

nieraettvalffittantal,nödvändigasök-
villkor, sedan ett antal alternativa vill-
kor och slutligen definiera vilka data
man vill ta fram i det sölsta materialet.
Det går  också  att  skapa korstabeller
med rapportgeneratorn.

FrågespråketiswEDESTARmöjlig-
gör mera avancerade sölmingar. Med
frågespråketharmantillgångtillstatis-
tildrinktioner och kan göra statistiska
berälmingaravdeskriptivtyppåmate-
rialet. Rapportgeneratorn är enkel att
använda, medan frågespråket tar läng-
re tid att lära sig och lffäver viss pro-
grammeringsvana. Med båda har man
tillgång till hela jounalmaterialet på
engångochkanproducerasåvälrutin-
rapporter för administrativa ändamål
som   medicinska   sammanställningar
för forslmings- och utvecldingsarbete
eller undervisning.

Integritet och seketess
lnförandetavettdatorbaseratjounal-
system förutsätter att integritets- och
sekretesshaven  är  tillgodosedda.  Så-
väl  patienternas  som  personalens  in-
tegritet måste slq7ddas.  Självldart ska
ingenvårdbehövandeavståfrånattsö-
ka vård på grund av rädsla för bristan-
de  selffetess.  De  regler för  seketess,
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exempelvis tystnadsplikten, som gäller
förettmanuelltjou`nalsystemgällerli-
ka för ett datorbaserat system. Utöver
detta  gäller  Datainspektionens  före-
skrifter,  som  är reglerade i  datalagen
(9). Viktig att notera i sammanhanget
är  också läkarens  slwldighet att föra
jounal. Ingen vårdgivare ska behöva
avståfrånattregistreraförvårdennöd-
vändiga  uppgifter  om  patienten  på
grundavrädslaförbristandeselffetess.

Sekretessfunktionen     i     SWEDE-
STAR är väl utbyggd. Det finns tre sek-
retessnivåer. För det första måste varj e
användare identifiera sig med sitt an-
vändarnamn för att få tillträde till sy-
stemet. Till namnet är lmutet en behö-
righet,  som varierar beroende på vil-
ken användarkategori man tillhör och
som ger tillträde endast till vissa delar
av systemet. För det andra måste man
ange sitt personliga lösenord. Lösenor-
den  byts  ut  regelbundet,  en  uppgift
sompåKronanskötsavenspecielltut-
sedd sköterska, som även ansvarar för
att ny personal introduceras i systemet
och får sina användarnamn och lösen-
ord.

För det tredje finhs möjlighet att in-
föra restriktioner för terminalerna, så
att vissa delar av systemet ej kan nås
från alla terminaler. Det finns också en
funktion med vilken man kan spärra
delar av jounalinnehållet, som då inte
visasförvemsomhelstsomläserijour-
nalen. Detta kan vara alstuellt för vissa
psyldatriska   diagnoser   eller   arinan
känslig infomation.

Säkerhet
Ett viktigt problem med en datorbase-
radjounalärsäkerheten.Datafårinte
försvinna.  Man  måste  kuma  lita  på
uppgiftema i joumalen och ändringar
ska  inte  kuma  göras  utan  att  det
märks. I SWEDESTAR fims en vidi-
meringsrutin för detta ändamål. Alla
inslrivnadilstatochprovsvarläsesoch
kontrolleras av den ansvarige läkaren

|oäcs?s.sEedTrTå:åT:.åruråå|ae:åpva:gssioe=
speciell datafil och kan plockas ffam
när så erfordras. För att inte informa-
tion  ska  gå  förlorad  vid  driftsstopp,
görs varje vecka en så kallad back-up
eller säkerhetskopia, då allt jounalin-
nehåll, det vill säga i princip hela arld-
vet,  kopieras  över  till  en  annan  disk
(datorminne),  som  förvaras  på  säker
plats.  Som en ytterligare säkerhetsåt-
gärd lagras all information som skrivs
in i jounalerna på två ställen i dator-
minnet (på två olika diskar) samtidigt.
Risken för att jounalinformation ska
gå förlorad på grund av telmiska fel är
därför så gott som obefintlig.

Hårdvara
Det  datoriserade  jounalsystemet  på
vårdcentralen Kronan  (8)  har varit i
drift sedan september 1984 i två vård-
lag med ett upptagningsområde på cir-
ka 9.000 invånare.  Ungefär  1.500 da-
torjounaler    finns    redan    lagrade.
Härdvaran  består   av  en  minidator
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PDP 11/24 med ett sekundärminne på
3X 10 megabyte. Sammanlagt 13 termi-
naler och 5 slrivare är anslutna till da-
torn. Teminalerna finns på läkarexpe-
ditioner   (fem),   vårdlagsexpeditioner
(tre),     distriktssköterskeexpeditioner
(två) , laboratoriet (en) och på slffivex-
peditionen (två).

Papperslös joumal
Administrativa data för befollmingen
har överförts till vårdcentralens dator
från länsstyrels ens b efollmingsregister
(namn,  personnummer,  adress,  civil-
stånd).  Uppgiftema kompletteras vid
patientens första besök på vårdcentra-
len. Nyinflyttade och nyfödda läggs in
manuellt.Inmatningavmedicinskada-
ta sköts huvudsaldigen av läkarselue-
terarna. Läkarna dikterar som vanligt
men kan även föra in kortare anteck-
ningar (telefonsamtal, daganteclming-
ar, recept) direlst på terminalen. Dator-
journalen ersätter helt den gamla pap-
persjounalen. Endast EKG lagras på
traditionellt sätt. Provsvar slffivs in di-
rekt via teminal och finns omedelbart
tillgängligaijounalen.Sammajounal
kan läsas av flera personer samtidigt.

Bättre joumaler på detta?
Datorprojektet på vårdcentralen Krö-
nan pågår till och med 1986 och det är
ännu för tidigt att värdera effektema
av  den  datoriserade  jounalen.  Den
har dock innebuit ganska stora om-
välvningar på vårdcentralen. Persona-
len har fått förändrade arbetsuppgif-
ter,framföralltläkarselneterama,som
nu slriver på terminal en stor del av
dagen.

]ounalhanteringen  har  förenldats
avsevärt. Man behöver inte längre leta
efter  jounalema,  eftersom  de  alltid
finns på plats i datorn. Patientreaktio-
nernaharvaritpåfallandefå.Viharin-
fomerat om datorsystemet via en pos-
ter i väntrummet och där bland annat
betonatselmetess-en.Dåtorsystemetpå
ltionan är ett slutet system, som inte
kommunicerar med någon dator utan-
för vårdcentralen.

Viharhittillsinteheller,somvibefa-
rade,upplevtattdatornstörpatient-lä-
karrelationen.  Vi  försöker  inte  dölja
terminalen på slrivbordet utan läser
istället ofta laboratorieprover och an-
nan  journalinfomation  på  skärmen
tillsammans med patienten. Helt ldart
är att jounalens lwalitet har ökat i och
med  datorstödet,  vilket  på  sikt  för-
hoppningsvis kommer patienterna till `
godo.
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Att mäta primärvård - problem
och möjligheter
NIELS I;YNÖE . BENGT MAffTSSON

ALllmänlöka;rnas eff ektivitet ha,r
t#våt#:|ssa#åtfg#ö%:gesne::å|muh-

reflektion. Kan det förkla,ras
u±a;n ati det beftak±as som bort-
förkla,ringa;r?Fdug§ete;gffdnna§#[v§tr5La

_%,p#t:nu?fD%åt#öinaf,%amrtigtånt:

ednesa#og:k#et:edtos#gtseä#or_-
mw,epefeö#ffn#eol,#ld#oaeäseaa;#

ma;nsä±tring berörs i a,rtikel,n.

Nyckelord:  Metodik,   evaluering,  re-
gistrering,   multiproblem,   vetenskap-
steori, allmämedicin.

mEDr"G
Följande  undersölming  syftar  till  att
belysaproblemetkringämnet"Attmä-
ta  primärvård".  Ambitionen  är  alltså
primärt  att rilsta  uppmärksamhet  på
problem, inte att lösa dem. Undersök-
ningen har  initierats  och genomförts
inom ramen för den forslmingscirkel
som   Sektionen   för  Allmänmedicin,
Umeå  Universitet  driver.  Distriktslä-
karföreningens årsmöte maj 1983 hade
rubriken "Att mäta primärvård - pro-
blem och möjligheter", undersölming-
en belyser en del av de frågeställningar
som där diskuterades.

Utgångspunkt
Utgångspunkten  för  undersölmingen• är den paradox som framkommer om

man uttrycker primärvårdens (här all-
mänläkarvårdens)  produktivitet i en-
heten,besökperlähareperår,oc,h5äm-
för den med den samtidiga satsningen
och   utbyggnaden   av  primärvården.
Det visar sig att produltiviteten de se-
naste  tio  åren  gått  ner från  ungefär
5.000  besök  per  läkare  till  ungefär
3.000besökperläkareperär.Somjäm-
förelse  kan nämnas  att specialistvår-
dens produktivitet inom samma tids-
period  i  det närmaste  är  oförändrad
(1).

6n

1970         19731976197819801982

Figur 1.  öppen vård - besök per läkartjänst och år

Förldaringar
Det finns olika förldaringar till denna
motsägelsefulla utveclding. I allmänlä-
karens  nuvarande  verksamhet  ingår
mycketarbetesominteregistrerassom
besök, till exempel BVC, MVC, ökade
havpåintygsslffivande,planeringoch
annanadministration.Attdessaändra-
•de  arbetsvillkor och lffav innebär en

produktivitetsnedgång  mätt  i  antalet
besök per läkare per år är en självldar-
het. Det som står lwar är att ge en ac-
ceptabel förldaring till att produktivi-
tetsnedgången har blivit så stor.

Vi har därför försökt att belysa själ-
va arbetet som allmänläkaren gör och

;{earnt:1äråj§äixånåeååååisg:ågå##sptå:
helhetssynen inom parentes och i stäl-
let desintegrera besöket i antalet pro-
blem som tas upp under ett besök. Det
vill säga vi undersöker o77c och i vilken
omfattningsommeränettproblemtas
upp per besök. I fortsättningen använ-

|:å:eaå::`åts%r£beltet¥stpte;rboeds:llåipu?:eltä:
mått.

Fömtsättningar och antaganden
1.  En förutsättning för  den använda
metodologin  är  att  ett  aktuellt  pro-
blem,  som  en patient tar  upp  måste
lmnna  besluivas  i  överensstämmelse
med en gängse medicinsk terminologi.
Det innebär att eventuella lwalitativa
aspekter av fenomen inte blir föremål
för registrering.  (Detta ger anledning
tillödesdigraproblemsomkommeratt
diskuteras senare.)
2. Ett annat antagande är att vi förut-
sattattpatienterhosallmänläkaren(ti-
digare   ofta   provinsialläkaren)   bara
tog upp eff problem per besök, det vill
säga att koefficienten problem per be-
sök var lika med ett. En del rationella
skäl kan anföras till detta bland annat
arvoderingssystemet  och  tidsfalstorn
med  mera,  men  någon  systematislst
empiriskdokumentationharviinteför
detta antagande.

3. Vi förutsätter att patienternas pro-
blem  under  registreringsperioden  är
jämförbarmedenperiodutanregistre-
ring, i varje fall vad avser doktorns vil-
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ja att låta patienten ta upp ytterligare

Z:Åbp]:i:iiut:å!riååkdettririaiapå-
ståendet att lwoten problem per besök
inte kan bli mindre än 1. Det ligger in-
byggt i en språlffilosofisk konvention
att man inte meningsfullt kan förestäl-
la sig att en patient tar kontakt med
sjulwården  för  till  exempel  två  pro-
blem, som patienten z.7cfe har.

5.  Om koefficienten problem per be-
sök blir mer än 1, antar vi i något till-
spetsat  syfte  att  varje  desintegrerat
problem  förr  eller  senare  skulle  ha
medfört ett nybesök. Vi gör det möjligt
attjämföradeaktuellabesökssiffrorna
(3.000multipliceratmedkoefficienten
n) med den gamla besökssiffran (5.000
multiplicerat med koefficienten 1).

MetodoloS
Vi  önskar  således  registrera  antalet
desintegrerade   problem   (multiprob-
lem) på det sätt som de presenteras för
en allmänläkare. I de fall problemen är
välavgränsadeärdetingametodologis-
ka problem att registrera dem. Men om
en  patients  problem  är  sammansatta
och   närbesläktade   kan   det   uppstå
problem att isolera dem och att dess-
utom göra det på ett enhetligt sätt..

Vi  valde  därför  följande  tillväga-
gångssätt.  En så kallad kontrafaktisk
mening konstruerades (2) , vilket inne-
bar  att  en tankeexperimentell  fråge-
ställning uppställdes och genom svaret
på denna fick vi möjlighet att isolera
olika problem. Meningen var följ ande:
''Omjaghadevaritspecialistidenmest

fj ärran liggande specialiteten i förhål-
lande till de problem som aktualiseras,
så skulle jag ha reagerat med att säga:
"Gå till din allmänläkare (eller en an-
nan specialist) med det problemet".

Presenterar en patient till exempel
problem med ont i foten, besvär med
synen eller flytningar, så kan vi före-
ställaossreaktionenomvivaritspecia-
lister  i  respektive  öra-näsa  och  hals,
ortopedi och kardiologi. Det är i detta
exempel inte svårt att tänka sig att spe-
cialistens reaktion skulle vara: "Gå till
din allmänläkare (eller en annan spe-
cialist)  med  det  problemet".  I  detta
exempel kan proceduren tyckas trivial
och besvärlig, men i gränsfall och mera
tveksamma fall är metoden användbar.

Pramism genomförande
Praktiskt gjorde vi så att tio allmänlä-
kare var och en följde 50 konsekutiva
patienter  under  perioden  mars-april
1983. Själva registreringen skedde en-
ligt en enkel streckprincip. Efter ett be-
sök  sattes  streck  för  varje  problem,
som kunde delas upp efter ovanståen-
de procedur.

Resultat
Resultatet framgår av tabell 1:

Genomsnittligt tar en patient upp 1,8
problem  per  besök.  Multiplicerar  vi
denna  koefficient  med  det  aktuella
produktivitetsmåttet  3.000,  så  skulle
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Tabell  1.
Antal  problem  i  förhållande  till  antalet
patienter för de tio olika doktorerna.

Doktor         Antal problem/        Kvot
antal patienter

1                   60/50                     1,2

2                  70/50                    1,4

3                  77/50                    1,5

4                 80/50                   1,6

5                   81/50                     1,6

6                  84/50                    1,7

7                101/50                    2,0

8                103/50                    2,1

9                110/50                    2,2

10                120/50                    2,4

det motsvara  5.400 besök per läkare
per år. Det vill säga vi kan anta att pro-
duktiviteten  inte  har  gått  ner  utan
tvärtom har den ökat lite.

Kommentar
Som  framgår  av fördelningen  är  det
stora variationer mellan undersökar-
na. Koefficienten kan, som uttryck för
bias, medvetet har gjorts hög av nägra
undersökare. Samtidigt har flera av de
medlågakoefficienterhaftnästanute-
slutande  joupatienter  under  under-
sölmingsperioden.  Detta kan tendera
att ge för låga koefficientvärden. Den
använda     metodologiska     procedu-
ren torde också i sig kuma ge relativt
låga värden. Om den tankeexperimen-
tella   ffågeställningen    okomplicerat
kunde bejakas så registrerades proble-
met genom att sätta ett vanligt streck.
Det visade sig emellertid att inte alla
problem kunde uppdelas efter denna
metodologiskaprincip.Detblevdärför
nödvändigt att introducera begreppet
"f/.ockcz sfrec%",  som avser de med ett

särsldlt  tungt,  komplicerat  och  sam-
mansatt problem.

Enanalysavdenmetodologiskapro-
ceduren visa,r att det inte är metoden
som  sådan  som  leder  till  de  "tjocka
strecken",  utan  det  är metodens  för-
ankring i den traditionella medicinska
referensramen. Vi kan därför föreställa
oss att om vi hade haft en mera adelwat
begreppsapparat så hade det också va-
rit möjligt att ytterligare desintegrera
problemen, och därmed fått en högre
koefficient.

De "tjocka strecken"
Eftersom de "tjocka strecken" kom att
utgöra en ganska stor del av patienter-
na, såg vi oSs tvingade till att även regi-
strera dessa.  Fördelningen blev enligt
tabell 11.
Av 500 patienter (10 allmänläkare ä 50
patienter) hade 141 patienter, det vill
säga 28 procent en problematik eller
ettproblem§omgavanledningtillregi-
strering av ett tiockt streck.

De tjocka strecken blev en oväntad

Tabell  11.

fAön,tk::piåt:esnet%xTeeni#åtatis.tå:ickå"d`:å[
torerna.

Doktor    Av 50 patienter var "tjocka streck"

16

210

316

415

521-
617

713

810

922

1011

Summa   141

åjiloiåFe#pei#e3Tn:riå:{atltaavinTedbeä:
ra på grund av det höga antalet, utan
förattdekomframavsigsjälv.Härföl-
jer en analys av uppkomsten av strec-
ken och de reflexioner vi gjorde hing
deras sammansättning.

Fenomenalis eringen av
"tiocka streck"
Metodologin vi använde oss av är för-
ankrad och begränsad till en traditio-
nell medicinsk terminologi. Man kan
svårligen  föreställa  sig,en  medicinsk
specialitet som motsvarar ett icke me-
dicinslst problem. Metodologin förut-
sätter således ätt de problem som tas
upp är av medicinsk natur eller på nå-
got sätt kan översättas till medicinsk
terminologi. Det är till exempel svårt
att föreställa sig att psykosociala pro-
blem  som  ännu inte  givit  somatiska
manifestationer  kan  registreras  och
beskrivas  i  ldassiskt  medicinska  ter-
mer. Metodologin förde inte bara till
en låsning av problematiken utan den
demonstrerade ocksä den ldiniska me-
dicinens begränsning. Vi blev varse fe-
nomen som inte gick att beslffiva med
den  ldiniska medicinens  begreppsap-
parat. Inom ramen för den medicinska
rationaliteten  kan  dessa  "nya"  feno-
men kallas för cz7eo77eczzz.er  (3).

Anomalier
Till anomalier kan man förhålla sig på
två sätt. Man kan låta bli att erkänna
anomalierna som reella feriomen. Det
blir artificiella produkter med ett irra-
tionellt status och ointressanta som fö-
remål   för   vetenskapligt   närmande.
Men  man  kan  erkänna  anomalierna
som anomalier och använda dem som
en   lockande   kunskapsteoretisk   ut-
gångspunlst. Det innebär en vidgning
av  den hittillsvarande begreppsappa-
raten, så att även de nya fenomenen
kanrymmas.Omdetkanledatillenge-
neralisering av sjukdomsbegreppet så
att detta, blir vidare eller om man vill,
mera czZZ77?ä.7zf,  så kan man säga att de
tjocka strecken kan bli en speciell ut-
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gångspunkt för den allmänmedicinska
forslmingen.

Refleltioner lring de
"tjocka streckens" sammansättning
För att se vad §om kan dölja sig bakom
"tiockastreck''kanviföreställaossvad
en "tung" patient är. Många får säkert
associationer till en sådan benämning.
Även om ''tjocka streck" inte helt mot-
svarar en "tung" patient så kan den ka-
rakteristiken användas för att komma
innehållet i  de "tjocka strecken" när-
mare. För att undersöka vad en "tung"
patient är går vi en omväg och ser när-
mare  på  motsatsen,  det  vill  säga  en
"lätt„ patient.

En "lätt" patient
En  "lätt"  patient  kan  karakteriseras
som en patient vars problem utan svå-
righet kan rubriceras under befintliga,
ldassiska diagnostermer och där hapd-
1äggandet är rationellt (4) . En "1ätt" pa-
tient är således en patient där avstån-
det  mellan  problemfomuler-ing  och
diagnosställande och behandling skall
vara kort och ffiktionslöst (det ligger i
linje   med   rationellt   handläggande).
Dessutom skall behandlingsresultatet
vara som förväntat.

I motsats  till detta har vi alltså en
"tung" patient. Nu finns det inte bara
eJz  motsats  till  en  "lätt"  patient.  Det
finns flera och man kan således tala om
så kallade konträra motsatser, det vill
säga sådana som ömsesidigt inte ute-
sluter varandra. Här skall ges exempel
på några konträra motsatser till en lätt
patient.
"Tunga" patienter
1. I mötet med en patient kan kommu-
nikationsstörningar  uppstå.  Det  kan
röra sig om fysiska hinder (till exempel
nedsatt hörsel) eller att en tredje per-
son är närvarande  (till exempel tolk,
anhörig).  Kommunikationsstörningen
kan också förekomma på ett emotio-
nellt plan, till exempel i form av mot-
stånd  från  patientens  eller  vårdgiva-
rens sida.
2. Av annan karaktär är allmänläka-
rens lwalifikationer och koiripetens el-
lerbristpådessa.Denstörningsomgör
patienten  "tung"  ligger  inte  primärt
hos  patienten  eller  i  patientens  pro-
blem utan i läkarens oförmåga att se
ochlösaproblemet.Hållesenstriktldi-
niskmedicinskreferensramsåkaiifak-
tiskt  det ibland vara  en direkt häm-
mande faktor i förståelsen av patien-
tens  problem  (5).  Avståndet  mellan
problem  och  diagnos  blir  stort  och
kanske oöverskådligt. Sättes det i alla
fall en "ldassisk" diagnos blir behand-
lingseffekten inte som förväntad.  Ra-
tionaliteten räcker inte.
3. "Tung" kan också relateras till s].älva
problemets  karaktär  och  graden  av
olöslighet.Vårdgivarenkanställasmot
väggen även vid försök att överskida
gängse    traditionella    förväptningar.
Problematiken kan beslffivas, men det
salmas  entydiga  handläggningsdirek-
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Distriktsläkareiberedskap
-ökadservicepåjourtid

80 BERGSTAD

Utvecklingen under såväl 1960-
talet som 1970-tazets f örsta hätft
imeba,r en ceitiratisering av
Paakt#tn#%rtög#:a%tc#tko#Sens
jourdisftilst. Nu går utvecFlingen
±rna°i#e##d#%#dd%nenmh°ettedTe%nh±-

med elt öka;± ansva,rstagande för
a;vgrdnsade och irind,re befoTk-
ningsområden. N är prtmärvå,r-\
den byggs ul bör en del av resur-ss::öt#i_#ftJIJ;I|lg##!Lå|nf!gåaf:-

ett l,ed i en sådan utveckllng ha,r
ednde|frfko%eåå;iln%bpseJrimfgv%fin

uäprp|irjonkifnogbårar|9S§5ettti|o|Cohctd#d

30 april 1984.

Nyckelord: }ou, primärvård, äldreom-
sorg, Gävle.

Organisation
En  distriktsläkare  finns  på  akutmot-
tagningen, Gävle sjuldius under tiden
ldockan   17.00-23.00   vardagar   och
08.00-23.00  lördag  och  söndag.  Di-
striktsläkare i beredskap finns i hem-
met ldockan 17.00-23.00 vardagar och
08.00-23.00 lördag och söndag. Kom-
petensen  kan  variera  för  den  som
tjänstgör  på  akutmottagningen  och
där ingår AT, FV och vikarier. För be-
redskap  mellan  ldockan  23.00-08.00
finns2alternativmedberedskapAres-
pektive8vilketffamgåravfigur1.Om
FV-AT-vikarier  har  varit  i  tjänst  på
akutmottagningen    ligger    specialist-
kompetent   distriktsläkare   i   bered-
skapsform 8.

Målsättning och arbetsuppSfter
Förändringen   med   specialistkompe-

tiv. Avståndet mellan diagnos och be-
handling är stor och innehåller många
störningar.
4. Kombination av punkt två och tre
ger maximal fliktion, det vill säga dålig
sjulwård.

5.  En  "tung"  patient  är  särsldlt tids-
krävande patient och dessutom har ett
av ovanstående karalsteristika.

I  forslmingscirkeln  rädde   enighet
om att ett ''tjoclst streck" åtminstone
innehåller den ''tunga" patientens ka-
rakteristika. Dessutom beskrives på ett
övergripande sätt "tjocka streck" som
något där den samlade problematiken
är mer än summan av de ensldlda pro-
blemen.

Avslutande anmärlming
lnledningsvis nämndes att ambitionen
med denna undersölming inte primärt
var att lösa problem, utan snarare att
belysa  och  peka på dem.  Större pro-
blem  än vi förväntat blev  uppmärk-
sammade.  Vi  hoppas  emellertid  att
även dessa kan bilda en gynnsam kun-
skapsteoretisk  utgångspunkt  för   en
fortsatt allmänmedicinsk forslming.

Litteratur
1.  Lagergren  M:  Den  dyra vården.  Stock-
holm  1981.
2.  Petersen  SA:  Framtidsforslming  og ve-
tenskaplig repressitivitet. "Strategi og me-
todproblem vid tillrättaläggelsen  og utfö-
relsen of ffamtids- och perspektivsstudier."
Köbenhavn 1977.

3. Kuhn T. De vetenskapliga revolutioner-
nas strukturer. Lund 1981.
4.  Socialstyrelsen.  "Diagnoskoder i öppen
vård."  1977.

5. Rudebeck C-E: "Vet jag, vad jag behöver
veta." Synpunkter på allmänläkarens efter-
utbildning. SEAM-nytt 1982; 2: 76-8.

Abstract
EVALUATION  OF PRIMARY  CARE BY
AID    OF   MEASURING    CRITERIA   -
PROBLEMS AND POSSIBILITIES
Th###_nfÅgaag;eepn;e#|ft%afdreo;pS;f

such a concl,usion. Can explanations be
presented without being regarded as pre-
va.rications?

The fouowing study sets out fiom this
p_articulqr issue. For instance by adjusting
the productivity  measurement  unit it is
posstble to prove that productivity in this
field has not declined but on the contrary-  hqs  i,ncreased. The  adjustment  of the
productivity measuTement unit was made
by apptying a methodology entaiting the
ag£#eoafr#Csee°fa'#de%#zpe!te±:#:ea#oa#nhdet#et;r

structure are referred to in the article.

Författarpresentation:
Niels I;ynöesk, FV-läkare i al,l,mäme-
d,iän, Umeå sjukvårdsd,istr{k±, Umeå.
Bengl Matissori, distriklsläkare, bä-
risk  lärare   allmånmedicin,  Umeå
våTdcenftal, Umeå.
*Po§tadress: Allmänmedicinskaa sektionen

Box  10093
90010 Umeå
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tent distriktsläkare i beredskap avser
att möjliggöra för primärvården att ta
ett större ansvar för äldrevården och
långtidssjuka. Enligt intentioner i äld-
revårdsplanen   för   Gävleborgs   läns
land§ting bör en patient om möjligt ej
flyttas från en vårdnivå till en annan
om det ej behövs av medicinska skäl.
Förutom de medicinska åtgärder som
kan behöva vidtagas utgör en läkarbe-
dömning ett stöd för patienter, anhöri-
ga och övrig vårdpersonal för att fort-
sätta vården i ordinarie miljö.

En anledning till att enbart specia-
listkompetenta  distriktsläkare  ingår  i
beredskapen är att man så långt som
möjligt skall lösa problemet i den ordi-
narie miljön och undvika en förflytt-
ningtillakutsjulwården.Dennyajour-
organisationen innebär ej att den som
önskar kan få hembesök.  En bedöm-
ning göres först av sjuksköterska som
samråder med distriktsläkare i bered-
skap.

Arbetsuppgifter för distriktsläkare i
beredskap är jourtillsyn vid 2 sjumem
med sammanlagt 134 platser.  (Dagtid
har ordinarie distriktsläkare vid närlig-
gande  hälsocentral  tillsynen.)  Vidare
ingår patienter boende på servicehus
med  helinackordering  som  omfattar
cirka  540  platser  i  Gävle  kommun,
hemsjulwårdspatienter,  bedömningar
ang LSPV, tjänstgöring vid jouläkar-
centralen vid akut sjukdom hos jour-
havande distriktsläkare där.

Hemsjulwårdspatienterärdelssåda-
na som har hemsjulwårdsbidrag bevil-
jade,  dels  sådana  där  primärvårdens
personal i form av distriktsläkare, un-
dersköterska,  s].ulwårdsbiträde  under
dagtid utför insatser.

Tabel  ].
17 oktober 1983-30 april  1984.

Kontaktad av                          Enbart  utryck-
telefon  ning

Åj,ä#deommshem
Distriktssköterska
LSPV
Polisen
Jourcentralsköterska

Statistik
Av tabell 1 framgår vem distriktsläkare !
i beredskap är kontaktad av och om
det rört sig om enbart telefonkontakt
eller utryclming. Utryclming efter kon-
takt  av  distrilstssköterska  och  jou-
centralsköterska är sammanlagt 28 st.
Dessa besök jounalföres genom att en
portabel  diktafon finns  i jourväskan
ochjounalensändestillpatientensor-
dinarie hälsocentral där den inldistras i
honologisk ordning i patientens j our-
nal.  Detta  möjliggör  en  uppföljning
hos ordinarie läkare och att informa-
tionen samlas på ett ställe.

]ounalkopior har samlats för upp-
följning av dessa 28 utryclmingar och
det är 31 patienter som är bedömda. I
något fall har anledning till hembesök
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varit ensamstående föräldrar med flera
sjuka barn och svårigheter att ta sig till
akutmottagning varför antalet patien-
ter är större än antalet utryclmingar.
Av de 31 patienter har 18 varit äldre än
60 år,  14 mer än 75 år. De två största
anledningarna  till  hembesök  vid  ut-
ryclmingar har varit infektionssjukdo-
mar (15 fall) och psyldatriska problem-
ställningar  (10  fall).  Vid  13  utryck-
ningar  har  LSPV-intyg  utfärdats  och
här har jourhavande kontaktats av så-
väl distriktssköterska, joucentralskö-
terska som psylriatriska ldiniken. Des-
sa. 13 är utöver ovan angivna 28 utryck-
nin8ar.

Ekonomi
Kostnadsredovisning för uppföljnings-
tiden  har  gjorts  av  personalassistent
vid kansliet, Gävle sjuldius. Totalt för
perioden   har   verksamheten   kostat
81.100 kr vilket innebär ett snitt per
månad  med  12.500  h.  Beaktas  bör
dock att underlaget för tiden 1 janu-
ari-30 april vid sammanställningen ej
varkomplettdårapporteringsalmades
23  dagar.  Innan nya jouorganisatio-
nen trädde i kraft berälmades kostna-
denöversatttilltiduppgåtill7,5måna-
der per år med en viss nyttjandegrad.
Med erfarenheter hitintills och nuva-
rande  nyttjandegrad  blir  kostnaden
cirka 6 månader per år.

Diskussion
Den   förändrade   jouorganisationen
har inneburit att primärvården, Gävle
sjulwårdsdistrikt  har  lmnnat  ta  ett
"dygnetruntansvar"   för   de   perifera
sjumem  man  dagtid  har  ansvar för.
Störningar från sjuldiemmen säväl per
telefon som utryclmingar. har varit det
mestffelwentaunderdagtid,undersök-
ningsperioden. Psyldatriska ldiniken i
Gävle förändrades med vårda.vdelning
förslutenpsylriatriskvårdfråndecem-
ber 1983, vilket har innebuit ett ökat
antal tillfällen där bedömning för vård
enligt LSPV har skett.

De  13  utryclmingar  som föranlett
LSPV-intyg har skett under de 4 första
månaderna 1984. Sjulsköterska i tele-

fonrådgivning  vid  jourcentralen  och
distriktssköterska  har  gjort  en första
bedömning  innan man kontaktat  di-
striktsläkare  i  beredskap  för  hembe-
sök. De rutiner som utarbetades inför
starten  med  jouväskor,  journalför-
ning, personsökare med mera har fun-
gerat tillfredsställande. Den förändra-
dejouorganisationenärenutveclding
som möjliggör för primärvården att ta
ett större ansvar i äldrevården och för
långtidssjuka.

Abstract
DISTRICT   MEDICAL   OFFICERS   ON
EMERGENCY   DUTY   -    IMPROVED
STANDBY SERVICE
The development during the 1960s as wetl
as the first half of the 1970s meant centra-
lizationofpatientflowstowardstheemer-
gency admitia,nce departmeitis of the hos-
pdiitsat:;c3s#tå%y:tdhse#eavjeo,ro:t#gndtblynsper##ae-

ry  care is  towcLrds  decentratized smaueT
units   and   an   incTeased   assuming   of
respoinsibility for delimited and minor re-
cceaprte:opna:treoa,s.ttg_ree%au%ä:gstg:,pdrib#:s%t

aside f or a standby organization enabting
increased mobitity in the field. As pa,rt of
such a developmerti a standby model has
been tested in prima,ry care in the Gävle
Pubtic   Heatih   District   since   October
1983.Afollow-uphasbeeneffectedduring
the  period  October  17,  1985-April  30,
1984, inclusive.

Författarpresentation:
Bo     Bergstad*¢,     disft{k±söverzähare,
Gävle sjukDårdsdistrik±
*Postadress: Distriktsläkarmott, Läkarhuset,

Staketgatan 32
803 56 GÄVLE
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När diabetes inte märks.

Det idealiska su-preparatet för diabetespatienten ska
ge så natunära insulin- och sockervärden som möjligt
under hela dygnet. 81 a för att minimera risken för all-
varliga hypoglykemier.

Drug     Breakfast                   Lunch           Hours                       Dinner                                   Fastlng

"A single dose of GHpizide proved åble to significantly
stabilize 24-hr plasma glucose levels, despite its short
plasma half-life."
Ref Peterson C.M. et al. Diabetes Care 5, 497, 1982.

"Apparently the efficacy of sulfonylureas as long-term
blood-glucoselowering agents is not due to their directly
increasing plasma insulin levels, but rather, at least in
part, to their sensitizing the pancreas to release more
insulin in response to increasing (postprandial) 1evels of
glycemia."
Ref L.J.P. Duncan et al. Excerpta Medica, -84.

MIHDULB®
GÖR DET LÄTTARE ATT LEVA NATURLIGT

Glipizid. För typ H diabetes. 2,5 mg och 5 mg.

MONTEDISON GFicxp

f=F)F)miTf]L[Fi [f]RLo ERBF) F)B
Box 3511,183 03 TÄBY
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SAMVERKAN PRIMÄRVÅRD - SLUTENVÅRD

Remittering från primärvård till sjuldius-
specialist, speciellt ortopedldinik -
en litteraturgenomgång
LENNART HALFVARSON . BARBRO NÄSLUND

I samband med en stuäe a;v
r£.nrisser fiån två vårdcentraler i

9t:±%r.r#as;j#rJ§g#eTumtso°e#:vnt;hmg]#når:V#ddS~

undersökringa,r av rerrri,ssei från
Psrp%ä:#tåorpdet%#hk._hRuå#tescst_a]ist>

mönstrel i vår stuäe ha,r analy-
serats utifiån fem fiågestä{lning-
a,r. Vi redovisaT däriör ti,tieTa±ur-
genomgången med denna
ulgångspunk± efter en allmän
i,n±Toduktion.
Nyckelord : Litteraturöversikt, primär-
vård,  ortopedldinik,  kommunikation,
remisser, samverkan.

Introduktion
Remissen är väletablerad i sjulwårds-
apparaten. Trots detta salmar vi i vårt
land några egentliga riktlinjer för re-
mittering, vilket finns i en del andra
länder, exempelvis Kanada (1). Svens-
ka remissundersölmingar är ganska få.
Internationella studier är vanligare. På
grund av slrillnader i sjulwårdsorgani-
sation i  olika länder blir problemati-
ken  slriftande  och  direlst  jämförelse
kan ej alltid göras. För att kunna tillgo-
dogöra  sig  intenationella  studier  är
därför  en  viss  kännedom  om  dessa
sldllnader  en förutsättning.  En  över-
siktlig beskrivning av dessa har gjorts
av lngvar Krakau i Nytt från Sollentu-
na (2).

I en amerikansk studie har sjulwår-
den betraktats ur ekologisk synpunkt
(3). Med utgångspunkt från flera stora
studier  har  man  där  berälmat  sjuk-
vårdskonsumtion hos en befollmings-
gruppunderenmånad.Avetttusenin-
divider  söker  tvåhundrafemtio  sjuk-
vård och fem remitteras. Är detta rätt
fem?

Flera utländska studier har betrak-
tat remissen som process. Denna kan
exempelvis beslrivas som en matema-
tiskfunktionavtrevariabler,nämligen
patienten, remisskrivaren och remiss-
besvararen (4). Som en viktig del i re-
missprocessen ingår en rad beslut, vil-
kaharanalyseratsiflerastudier(1,5,6,
7).  Som ett resultat av Ludkes studie
(5)  angående  remisslrivarnas  beslut

:äåkss|å#åådneann:å;|eååa#ågåååä#:
ger vara väsentligt, vad de egentligen
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ftor är väsentligt och hu de hcz7?dzczr.
En annan intressant delaspekt är i hur
stor  utsträclming  beslutet  om  remiss
grundas  på  patientens  önskemål.  De
undersölmingar som gjorts visar att så
ofta är fallet (7, 8).

Vårt  intresse  för  fiågan  väcktes  i
samband med en tidigare mindre stu-
die  av ffelwensen remisser från våra
två vårdcentraler, vilka öppnades 1-3
år före studiens genomförande (9). To-.
tala remissfrelwensen var hos oss 8-9
procent. Andra svenska studier ha,r nå-
got  växlande  remissffelwens.  Många
studier från glesbygd visar frelwenssif-
fror omlring 5 procent (10,11). I två
undersölmingar  ffån  Stocldiolm  var
frelwensen  drygt  6  procent  (12,  15).
Det finns några engelska studier, vilka
dock har några år på nacken, där siff-
rorna är något högre, ofta omkring 10
procent (14, 15). I dessa ingår ofta re-
misser till sjukgymnast. I en kanaden-
sisk studie av ett års remisser ffån två
allmänläkare är remissfrelwensen 6,3
respektive 9,2 procent (16). Vad gäller
USAliggersiffrornaigenomsnittlägre
(1,6-5,7 procent), vilket kan vara be-
tingat av deras sjulwårdssystem (6, 7,
17,  18,  19).

Vi har valt att studera remisser till
ortopedldiniken,   eftersom   denna   i
ovan nämnda studie var en av de vanli-
gaste remissinstanserna (12 respektive
sprocentavsamtligaremisserfrånres-
pektive vårdcentral). I ovan refererade

::åni::{earrf5måsrsotåedi:(u|t|g:Ådveeåritågerg:
dovisade  engelska  studierna  (14,  15)
framkommer ett likartat mönster och i
amerikanska studier sldckas 9-10 pro-
centavallaremissertillortopedspecia-
list (19, 20). I en ny australiensisk un-
dersölming av remisser fiån nitton all-
mänläkare under en tvåveckorsperiod
utgjorde ortopedremisser 12,1 procent
av samtliga (8).

Detspelstrumavsjukdomarsomkan
rubriceras  som  ortopediska utgör  en
stor grupp, av vilka de flesta ingår i ka-
pitel l5 (Sjukdomar i muskuloskeletta-
la systemet och bindväven.) i socialsty-
relsens  ldassifikation  av  sjukdomar.
Gemensamt för dessa är att de flesta
ger smärtor och/eller funktionshinder
i rörelse-och stödjeapparaten. Att re-
misser inom detta område är vanliga
har sin bakgrund i att dessa sjukdoms-
tillstånd bland befollmingen utgör en

vanlig orsak till ohälsa, sjukslffivning
och  pensionering.  I låginkomstutred-
ningen uppgav cirka 40 °/o att de under
de senaste tolv månaderna haft värk
någonstans i rörelseorganen (21). I en
annansvenskintervjuundersölmingav
den vuxna befollmingen hade cirka 3 0
procent  av de tillffågade värk i rygg
och/eller  höfter   (22).  Hos  engelska
män orsakas 43 procent av sjukskriv-
ningsepisoder av ryggbesvär (23). I en
amerikansk   studie   av   ortopediska
problem hos patienter som söker all-
mänläkare  utgör  dessa  omlring  10
procent  av samtliga besök  (24).  I  en
norskundersölmingavskelett-muskel-
sjukdomar hos patienter som söker all-
mänläkare framgår att av dessa besök
resulterar 10 procent i remiss (25).

Frågeställningar
Som redan nämnts väcktes vårt intres-
se för remissfrågor i samband med en
tidigare  mindre  remissundersölming.
Med  utgångspunkt  ffån  frågor  som
väcktes då, har vi nu utgått ffån följan-
de frågeställningar:
1.  Vilka patienter - problem remitte-

rar vi?
2. Vem skriver remissen och varför?
5. Vilken undersölming - behandling

har föregått remissen?
4. Vem har besvarat remissen och hu?
5. Vilka remisser är obefogade och vad

kan vi göra ät detta?

1. Vil,ka pctiienter - i)roblem
remj;tterar vi?

Några uppgifter om svenska förhållan-
den som svar på de ställda delfrågorna
har vi ej funnit i litteratuen. I en nyli-
gen publicerad engelsk undersölming
av Ross och medarbetare avseende or-
topedremisser ffån  154  allmänläkare
finns inga uppgifter vare sig om patien-
ternas ålder eller kön (26). Därför har
vi tittat på könsfördelningen i en an-
nan engelsk studie avseende remisser
till kirugldinik, där fördelningen var
41 procent män och 59 procent lrin-
nor  (14).

I den ovan nämnda engelska under-
sölmingen  av  Ross  och  medarbetare
var den vanligaste remissorsaken rygg-
besvär, vilka utgjorde 24 procent. Där-
efter  följde  lmä-  och  fotbesvär  med
vardera  17  procent.  I  detta  material
ingårtillenvissdelremisstillsjukgym-
nast, vilka ofta allmänläkare i England
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ej har tillgång till. För att få en uppfatt-

åiågeå£nrs::11ås:;e:i!`Öorret:rpoe£iii:i'åee:
en fyraveckorsperiod i början av 1984
samtliga inkommande remisser stude-
rats bland  annat beträffande  "anato-
misk fördelning", vilket framgår av ne-
danstående tabell (27).

Tabell
Remisser till ortopedkliniken, relativ för-
delning efter remissorsakens anatomis-
ka  lokalisation.

n-375

2. Vem skriver remi,ssen och va,Tf ör?
En stor del av svensk sjulwård sköts av
icke  färdigutbildade  läkare  (FV,  AT,
vikarier).Förattkunnayttraossomre-
missfördelningen  bland  läkarkatego-
rierna måste vi ha kunskap om "bak-
grundsbruset" det vill säga fördelning-
en av mottagningsbesök på grund av
ortopediska problem på respektive lä-
karkategori.

I  en  nyligen  publicerad  studie  om
"Primärvård och ortopedisk sjulwård i
Sollentuna" slffevs hälften av remisser-
na ffån primärvården av specialister i
allmänmedicin  och  andra  hälften av
icke  färdigutbildade  läkare  (28).  För
övrigt har vi i litteratuen  ej  kunnat
finnanågotsvarpåfråganomvemsom
skriver     ortopedremisser.     Däremot
finns   ett  flertal  undersölmingar   av
remisser i allmänhet beträffande sam-
band mellan remisskrivarens  kompe-
tens,  ålder,  yrkesverksamhet  och  re-
missmönster. Undersölmingarna visar
delvis motsägelsefulla resultat. Beträf-
fande remisslrivarens kompetens fin-
ner man i en studie av remisser från 39
allmänläkare redovisade i The ]ournal
of  Family Practice  en  lägre  frelwens
hos mindre  erfarna läkare än hos de
somvarityrkesverksammameränfem
år (29). Artikeln salmar dock analys av
eventuell  sldllnad  i  patientsamman-
sättningen.  I  en annan svensk studie
från Sollentuna fiamkommer sldllnad
mellan ordinarie och icke ordinarie lä-
kare vad gäller akuta remisser man ej
beträffande icke akuta (12). En lilman-
de sldllnad fanns  dock även i fördel-
ningenavdeakutabesökenmellanres-
pektive   läkarkategori,   det  vill   säga
sldllnad i "bakgrundsbruset" förldarar
slrillnaden i remissmönstret. I en stor
studie av mer än 100 amerikanska all-
mänläkare  framkommer  ingen  slrill-
nad i remissmönster, som kan korrele-
ras  till  ålder  (18).  I  en mindre studie
från samma land ffån 1982 finner man
att äldre läkare oftare remitterar äldre
patienter  och yngre  läkare  yngre  pa-
tienter (8). En lilmande tendens fram-
kommer även i undersölmingen fiån
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Sollentuna. .Även där visar man att pa-
tientsammansättninge varierar på ett
likartat sätt. I en engel§k rapport från
1971 jämförs remissmönstret hos 3 all-
mänläkare. Där ffamgår ett visst sam-
band mellan remissfrelwens  och spe-
cialintresse  hos  remitterande  läkare
(15).  I  en  amerikansk  undersölming
diskuteras en teori om att allmänläka-
ren i remissituationen skulle vara mera
patientberoende än exempelvis idrur-
gen, som är mera läkarberoende. Detta
vederläggs såväl i denna som i en an-
nan  studie  (5,  30).  I  flera  undersök-
ningar påpekas det vildiga faktum att
det finns individuella variationer mel-
lan remisslffivare.  I  en  undersölming
delar man upp läkarna i två grupper -
"high-" respektive "low-referrals" (26).
I en artikel i BM] har man korrelerat
för   övriga  variabler  och  finner   en
lwarstående slrillnad, vilken man till-
shiver nämnda personliga remisströs-
kel  (31).  I  denna  sågs  däremot inget
samband  mellan  remissfrelwens  och
ålder  respektive  antal  yrkesverksam-
`ma år.

Frågans"varför"avserremissensffå-
geställning.  I några studier från Eng-
land, USA och Australien har remisser
ldassificerats  efter orsak, men jämfö-
relse låter sig ej göras på grund av bris-
tande    samstämmighet    beträffande
ldassificering (8, 14, 26, 29, 52).

3. Vil,hen undersökring och behand-
ting ha;r f öregått rerrtissen?

I litteraturen har vi inte hittat något
om graden av insats som gjorts innan
remiss vad gäller ortopediska remisser.
Dock finns några studier om remisser i
allmänhet. I den tidigare nämnda un-
dersölmingen  av  Morell  (15)  jämför-
des diagnostisk och terapeutisk aktivi-
tetföreremitteringhostreallmänläka-
re  vad beträffar  fysikalisk undersök-
ning, lab oratorieprover, röntgenunder-
sölming, receptförsluivning och sjuk-
shivning. Två av de tre läkarna visade
ett likartat mönster med flera lal)ora-
torie-     och    röntgenundersölmingar
samt mer receptförslffivning och sjuk-
skrivning. Den tredje kollegan som av-
vekimönstret,vardensomvaräldstpå
platsen. Vikten av att informationen i
remissen   angående   vilka   undersök-
ningar   och   behandlingsförsök   som
gjorts är fullständig belyses i en BM]-
studie   (33),   där   specialisternas   hu-
vudldagomål  angående  remisser  var

å:;iafgr|fndg?v|uepnpgååeerriq(=ntif{igs:åedreei
Medical  Care  (34)  bedömdes  77  pro-
cent av 130 stycken remisser som in-
adelwata eftersom inte minst fyra av
dessa fem uppgifter fanns med: sjuk-
historia,   fysikaliska   fynd,   laborato-
rieunders ölmingar, me dicinering, diag-
nostiska intryck.

Påpekas bör ånyo att helt annorlun-
da förhållanden råder i både USA och
England vad gäller sj ulwårdsorganisa-
tionen. Remittering sker till många oli-
ka instanser utan något ansvarigt sjuk-
hus-vårtsystemharhärldarafördelar
även om förbättringar kan göras.

4. Vem har besvarat remissen
och hur?

Ibland besvaras remissen av icke fär-
digutbildade  läkare.  För  remisslriva-
ren kan detta kännas som att man inte
blir tagen på allvar. Kritiska synpunk-
ter  från  remissbesvararens  sida  an-
gående detta förfarande redovisas i ett
brev till läkartidningen  1982 från  en
AT-läkare (35).

Identidigarerefereradestudienfrån
Sollentuna var mottagande läkare på
ortopedldiniken i s av 9 fall specialist-
kompetent i ortopedi. I materialet in-
går  samtliga besök bland  en  popula-
tion under ett år, det vill säga inte bara
remitterade fall (28).

Många  studier  finns  som  belyser  i
hurhöggradremisseröverhuvudtaget
besvaras.  I utländska studier varierar
frelwensen mellan  58-78  procent  (6,
32, 36, 37). Frelwenssiffrorna kan ej di-
rekt jämföras med svenska förhållan-
den.  I vår tidigare studie av remisser
fann vi stor variation mellan ldiniker-
nairemissvarsfrelwens,37-92procent
(9).  Remissvaret  spelar  stor  roll  för
samordningen  och kontinuiteten, vil-
ka är viktiga för en väl fungerande pri-
märvård.Omuppföljandeinformation
uteblir  missas   tillfälle   till  värdefull
fortlöpande utbildning av den inremit-
terande  läkaren.  Relationen  läkare  -
patient kan bli lidande om patienten
återkommer till sin allmänläkare och
denne inte har någon vetskap om vad
somharhänthosspecialisten.Detfort-
satta omhändertagandet av patienten
kan  äventyras,  speciellt vid  kroniska
sjukdomstillstånd.

I en av studierna i ]AMA (36) disku-
teras  detta  samt  orsakerna  till  dålig
kommunikation, kanske en orsak kan
vara bristande tilltro till allmänläkaren
flån specialistens  sida - "av nödvän-
dighet får specialisterna ofta handläg-
ga  allmänläkarens  få  misslyckanden
och sällan se de vanliga succ6erna". Vi-
dare fastslås vikten av att specialisten
inserattallmänläkarenverldigenärin-
tresserad av remissvaret och att ansva-
retförattsvaraärdefinierattillperson.
Svarsfrelwensen har i flera utländska
studiervisarsigvarahögrefrånprivata
specialister och detta antas bero på att
ekonomiska faktorer  gör  att man  är
mera mån om sina patienter och all-
mänläkarkontakter. I allmänhet är uni-
versitetssjuldus   och   större   sjulrius
sämre när det gäller att besvara remis-
Ser.

I en undersölming, presenterad i The
}ournal of Family Practise (32), stude-
radesallmänläkarensvärderingavsva-
ret, både vad beträffar patientens om-
händertagande  och  eget  utbildnings-
värde och information. I denna studie
var över 30 procent remisser till orto-
pedldrugisk eller allmänlrirugisk ldi-
nik. Med välvillig tollming bedömdes
svaretipraktiskttagetallafallsomtill-
fredsställande. I denna studie var frek-
vensen remisser utan svar över huvud
taget 24 procent.
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5.  Vitka  remisseT  äT  obefogade  och
vad han vi göra ä det;ta?

I den tidigare refererade engelska stu-
dien uteblev var fjärde patient från be-
söket hos  ortopeden  (26).  Detta kan
möjligen  betraktas  som  en  obefogad
(för tidig) remittering. Ibland framförs
argumentet  att  utbyggnaden  av  pri-
märvården leder till en ökad onödig re-
mittering. Om så är fallet bör andelen
obefogade remisser vara påtaglig, var-
för vi upplever denna ffåga som en av
de viktigaste i sammanhanget. I den ti-
digare  refererade  undersölmingen  av

åiFgt:ligatirdeR1:Sgsieorn:il|år:ågtef%::tbar:
kom  38  procent  ffån  distriktsläkare

!]2u7i)riuFsre¥Ö§J;:Lgousåäi{tar{earTsåkorågo°cnh-
Lindesbergs lasarett kom 26 procent. I
samverkanstudien    från    Sollentuna
(28)   gjordes   en  bedömning  av  hur
många remisser som var primärvårds-
fall, där det alltså ej förelåg någon indi-
kation för remittering till ortopedspe-
cialist.  Av  dessa  "onödiga"  remisser
k°]meä/3£~dd£%[mfieånö::i#oä.¥uård€Snbetiäf_

fande var "öronpatienten" får sin sjuk-
vård tillgodosedd, framkom att remis-
serpåpatienterfrånvåraupptagnings-
områden oftare kom från andra sjuk-
husspecialister än ffån oss distriktslä-
kare  (38).  Samma fenomen har påvi-
sats beträffande remisser till medicin-
ldiniken i uppsala (39). I en annan stu-
dieavbesökvidöronldinikensmottag-
ning i  Örebro framkom att områden
utan utbyggd primärvård har en över-
konsumtion  på  27  procent  jämfört
med  områden  med  utbyggd  primär-
vård (40).

Den kände engelske allmänläkaren
Fry har studerat remissmönstret från
sin mottagning under en period av cir-
ka 20 år (41). Här ffamkommer en suc-
cessivt sjunkande frelwens, vilket för-
fattare   tillskriver   ordinarie   läkares
ökade kännedom om området och dess
innevånare. Även en annan undersök-
ning visar samma tendens (15). Dessa
undersölmingar talar alltså i motsatt
riktning mot ovan anförda argument
om effelsten av primärvårdens utbygg-
nad.

I svenska remisstudier finns en ten-
dens till lägre frelwens från landsbygd
än stad, vilket alltså skulle tala för att
närheten  till  specialist  ökar  remitte-
ring.  Lilmande  tendens framkommer
även i en amerikansk studie (18), me-
dan en annan amerikansk studie ej kan
visa någon sådan sldllnad (17).

En närliggande mycket viktig fråga
som vår studie ej gett utrymme för är
vilka patienter som e/. remitterats. Vi
har funnit två studier av något äldre
datum, vilka talar för att ett underut-
nyttj ande av specialisten förekommer
(42, 43). Några färska undersölmingar
angående denna fråga har vi ej kumat
finna.

Beträffande åtgärder för att minska
enobefogadremitteringharfrånnågra
håll i landet beslffivits värdet av orto-
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pedkonsult i primärvård.  I  SPRI-rap-
port 46 beskrivs erfarenhet från Ble-
ldnge, där ortopedkonsult har lett till
såväl färre som bättre remisser (44). I
en relativt nyligen publicerad artikel i
Läkartidningen beskrivs lilmande  er-
farenheter fiån Skåne (45). En minsk-
ning av belastningen på ortopedmot-
tagningen  blev  ett  av resultaten  och
verksamheten underlättade för patien-
ten att komma till rätt vårdnivå i rätt
tid.

Identidigarerefereradestudienffån
lngelstad (11) anser man med utgångs-
punkt ffån remissfrelwens att konsult
kan vara motiverad bland annat i orto-
pedi.  Dessutom  förordas  att  ordina-
tionsrättpåhalslffageochkorsettskul-
1e kunna ligga hos distriktsläkaren och
därvid ytterligare minska belastningen
på ortopedldiniken.

Erfarenhet av en sådan förändring i
rutinerna  beskrivs  i  en  uppsats  ffån
Borås, där man visar att förslffivning
av halskrage  och tygkorsett minskar
med 12 procent efter att ordinations-
rätten   överlåtits   på   distriktsläkare
(46).IenartikeliLäkartidningenredo-
visas från Lund ytterligare förslag till
åtgärder för att förbättra samarbetet
mellan ortopedldinik och primärvård
(47).

Vi planerar att i ett senare nummer
av AllmänMedicin återkomma med re-
sultatet av vår studie.
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Abstract
REFERRAL FROM PRIMARY CARE TO
SPECIALIST CARE IN HOSPITALS, PAR-
TICULARI;Y   TO   ORTHOPAEDIC   DE-
PARTMENTS - LITERATURE REVIEW
ln  connection  with  a  stud,y  of ref e"alsfto#atrt,o?efvåt.tip##t#":a:

rrtinations    of   refenats   from    Prim6[Ty
Heatih Centres to speciatist functions in
hospitals,  in  pariiculqr  orthopaedic  de-
partments. The Teferral pattem ip our sti!--dy is analyzed setting out ftopt fjve main

issues. We therefore present the titerature
r:vgå#e#aiinn:Ttotzic]iaocn:gIound,fouowing
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Lennart Hal,fvarson* är distrikS§löka~
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Barbro N äsl,und är distrik±sl,åkare vid
Olaus Petri vårdcettiral i Örebro.
*Postadress: Skebäcks vårdcentral,

Box 3095, 70093  Örebro
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Överföring av patienter från
medicinldinik till vårdcentral
PER-OLOF HOLM

I I:ycksele firms en nybyggd
vårdcentral, santi ett länsdelsla-
sa,re£±. Tidiga,re sköties primär-
vården av en häl,socentral, i en
fitiaTbyggnad t{Il lasarettet. De
S#åtgao2n5o%ahr#erddiestfte{J{f%nk%e

men sedan å,rsskiftet 83-84 finns
nu 5 ordinarie distriktsläkare på
tiya vårdcentralen (Stenbergska).

£[yckelord:      Primärvård-slutenvård,
invärtesmedicin, samverkan.

På vårdcentralen arbetas det i vårdlag
därkommunenärindeladi4geografis-
ka områden med en tätortsdel och en
glesbygdsdel  i varje  område.  Identisk
indelning  har  socialbyrån  som  finns
belägen i  samma byggnad  som vård-
centralen.

Under 15 år med vakanser inom pri-
märvården sölste många patienter di-
rekt  till  medicinmottagningen.  Detta
har fått till följd att många patienter
gårpåbesökvidmedicinmottagningen
utan att vara specialistfall. Dessa pa-
tienter får nästan varje gång träffa en
ny läkare då de flesta underläkare vid
medicinldiniken är AT eller FV-läkare.

Sedan oktober -83 har patienterna
på underläkarmottagningen erbjudits
att flytta över sina kontroller till Sten-
bergska.Informationhargåttuttillun-
derläkare   och  medicinmottagningen
vilka ställt sig positiva till överföring
av  patienter.  Praktiskt  har  överflytt-
ningen gått till så att jag varje fiedag
morgon läste igenom nästa veckas un-
derläkarmottagning  och markerade  i
journalen   vilka   patienter   som   var
lämpliga.att kontrolleras i primärvår-
den. Patienten har fått en skriftlig in-
formation där jag tryckt på den läkar-
kontinuitet som nu finns i primärvår-
den.  Underläkare och patient har ge-
mensamt tagit beslut om överflyttning.
Kopia över senaste besöken på medi-
cinldiniken  samt  ifylld  R/P-blankett
har sldckats till vårdcentralen och pa-
tienten kallas sedan shiftligen.

Totalt  har  666  patienter  gåtts  ige-
nom under tiden 831028-840413. 52
procent = 354 st av dessa patienter be-
dömdes lmnna ha sina kontroller i pri-
märvården.   Klara   internmedicinska
specialistfall   erbjöds   inte   överflytt-
ning, likaså de som nyligen legat inne
på vårdavdelning och inte var färdig-
behandlade på medicinmottagningen.

Av dessa 354 st tackade 52 procent =
184 st ja till en överflyttning.  Förlda-
ringen till att inte alla tackade ja till er-
bjudandet är nog mångfacetterad. En
stor lasarettsbyggnad ger en del patien-
ter trygghet. Somliga underläkare vid
medicinmottagningenvarintesåmoti-
veradetillenöverflyttningavpatienter
vilket betonar vikten av noggrann in-
formation. Stenbergska vårdcentralen
varheltnybyggdochområdesbaserade
vårdlag hade inte riktigt slagit igenom
hos befollmingen.

Medelåldern på de överflyttade pa-
tienterna var 66 år och med följande
diagnoser:
Blodtryckskontroller
Diabetes
Hjärtsjd exld angina P
Angina pectoris
Allmän kontroll
Ryggåkomma
Arthros
Psyk
Myoser
Asthma

Perniciosa
Bensår
Status post CVS
Huvudvärk
Hudsjukdom
R-A
Chronisk bronchit
Dyspepsi
lnkontinens
Katarakt

årvers#acusis
Sammanfattiiing
På medicinmottagningar finns sanno-
likt många patienter som kan kontrol-
leras   i   primärvården.   Patienten  får
bättre  kontinuitet  bättre  helhetssyn
och sannolikt även bättre lwalitet i vår-
den.   Den   aktiva    överföringen   av
patienter   som   skett   har   förbättrat
samarbetet med medicinldiniken. Un-
derläkare får mer tid för de internme-
dicinska fallen och ökade möjligheter
till utbildning. Distriktsläkarna får för-
hoppningsvis  snabbare  hjälp  när  re-
mittering sker. Den "rutinmässige" me-
dicinpatienten  får  AT-läkarna  möta
under primärvårdsplaceringen.

Författaipresentation:
Per-Olof Hol,m*, distrik±stöhare,
Stenb er gska v årdcentralen
*Postadress: }ohan Skyttesv 6, 92100 IYCKSELE

Telefon 0950-93919
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Akupunkturbehandling vid vårdcentral
HANS THÖRN

Akupunklurbehandling är
numera godkänd indikation vid
kropisft s7päria men ulvärdering
a#äfine#_sg§#:ta°pdTd#a#};g
ha,r 1;yst med sin fråma;ro. Arii-
kelm är eti led i en utvdrdering
av behcmdtingseffek±en vi,d i al,L
piämedicinen v a,ntigen före-
komma,nde ökommor. Artikelm
visa;r också på ati det redan
efter en rel,ativt kort inftoduk-
tfiårnaskeuffresFfirp#_ijettgalnadt|lingåfro#-d

vissa ti,l.1stånd.

Nyckelord:  Akupunktur,  behandling,
primärvård.

|ag har tidigare i denna tidskrift redo-
visatintryckfrånenkusiakupunktur.
Akupunktur  är  en  dokumenterat  ef-
fektiv behandlingsmetod vid lffoniska
muskuloskelettala  smärttillstånd,  vid
vissa neualgiska smärtor med mera.
Trots   detta   uppfattas   behandlingen
fortfarande  som kontroversiell bland
skolmedicinens  företrädare.  Den  be-
slffivs ibland som en form av placebo-
behandling. Bland gemene man åtnju-
ter metoden dock ett gott rykte, främst
beroende på erfarenheter av icke me-
dicinskt skolade akupunktörers verk-
samhet.  Behovet  att utvärdera effek-
ten av akupunkturbehandling kändes
därför starkt, när jag försöksvis intro-
ducerade metoden vid vårdcentralen i
juni 1983, efter att ha bevistat en kort
intro dukti onskurs. Efters om akupunk-
tur dessutom är en behandlingsmetod,
som lffäver färdighet och kunskap hos
utövaren, var det särsldlt viktigt att se
om  den  verldigen  fungerade  i  mina
händer.  En  studie  lades  därför  upp
prospektivt för att utvärdera behand-
1ingsresultaten.

Urvalslriterier
21   patienter  med  kroniska  smärtor
från  muskuloskelettala  system  samt/
eller  ischias  utvaldes.  19  redovisas  i
materialet.  2 föll bort  1  på grund av
oförmåga  att förstå givna  instruktio-
ner, 1 uteblev utan anledning ffån den
fortsatta  behandlingen  trots  påstöt-
ningar.

Samtliga  patienter  hade  haft  sina
smärtor i minst 3 månader och sprid-
ningen var stor. Någon hade haft sina
besvär i bortemot 15 år. En del patien-
ter sökte själva för att få akupunktu-
behandlingmendeflestasökteförlffo-
nisk värk och erbjöds behandling med
akupunkurpåförsök.Defickdettaer-
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bjudande  oavsett om jag primärt be-
dömde  smärttillståndet  som  tillgäng-
ligt för behandling med denna terapi
eller ej. Ett outtalat syfte med studien
var  också  att  se  vilka  smärttillstånd
som  var  behandlingsbara.  Annan  ef-
fektiv behandling för patientema har
salmats. Traditionell skolmedicinsk te-
rapi  hade  visat  sig  utsiktslös.  Någon
form av dubbel blind-förfarande har ej
utförts.

Patientmaterial
Patienterna fördelade sig på följande
diagnoser:
Myalgia nuchae
Chondromalacia patellae
Peritendinitis art humero-
scapularis
Kronisk lumbago
lschialgi
Kronisk sp änningshuvudvärk
Cervical rhizopathi
Postoperativ ärrsmärta efter
thoracotomi
Post herpetiska smärtor
Bortfallit från undersök-
nin8en

8
1

3
1
1
1
1

1
1

2

Den vanligaste diagnosen var således
kronisk  nack/axelsmärta,  en  nog  så
vanlig   diagnos   inom   primärvården.
Spridningen  på  olika  diagnoser  var
stor.  Könsfördelningen  kvinnor/män
var 13/8.

Behandlingsmetod
|ag har tidigare lämnat beskrivning av
grundprinciperna  för  akupunkturbe-
handling  i  AllmänMedicin  nr  5/83.
Utöver  vad  som  redovisas  där  kan
nämnas att jag sökte råd och stöd i två
traditionella  handböcker  i  akupunk-
tur.  Behandling av ömmande trigger-
punkter i smärtområdet har kombine-
rats  med behandling  av  traditionella
smärtlindrande   punkter  på  avstånd
ffån  smärtområdet.  Nålarna  har fått
sitta cirka 30 minuter och manipule-
rats för hand ganska försiktigt. Antalet
seanser har varierat från 3-11 med ett
medeltal på 6 seanser. I regel har pa-
tienterna kommit en gång per vecka.

Metod för utvärdering av behandling
Mycket har slffivits om att utvärdera
smärta.  ]ag  har  valt  en  enkel metod
med en linjär skattningsskala. Patien-
ten har fått pricka in sin aktuella grad
av smärtupplevelse före varje seans på
10 cm lång skattningsskala, som mar-
kerats med "ingen smärta alls" respek-
tive ''maximal smärta" i vardera ända.
Detta är  en enkel metod,  som kallas
smärtskattning med VAS (visual analo-
gue scale), vilken dokumenterats från

flera olika håll. Metoden korrelerar väl
med andra mätmetoder.

Utöver smärtskattningen gjordes en
enkätundersölming,   vilken   utsändes
till samtliga patienter tre månader ef-
ter  behandlingens  avslutande  £ör  att
utröna hu länge behandlingseffekten
stod lwar samt för att i verbala mått se,
vilken grad av smärtlindring patienten
hade fått.

Resultat
L  Smärtskattning med visual

analogue scale
Resultatet av den subjektivt skattade
smärtnivån sattes initialt till 100 och
den   relativa  minslmingen   rälmades
fram.   Materialet  har  indelats  i  två
grupper för att renframställa behand-
lingseffekten.   Rälmar   man   genom-
snittsvärden för hela gruppen, får man
fram  en kurva,  som blir missvisande
när det gäller att demonstrera effekten
av behandlingen. Anledningen till det-
ta är helt enkelt att en majoritet av de
patienter som lwarstod i slutet av be-
handlingsserien också är de patienter,
som haft minst effekt av behandlingen.
Genomsnittsvärden för hela gruppen
kommer därför att visa på en minskad
effektmedflerbehandlingar,vilketom
man ser till de ensldlda patienterna in-
te är riktigt. Se figur 1.

Kurvorna A och 8 representerar:A,
de   patienter   som   ej   angav   relativ
smärtlindring  med  minst  50  procent
respektive 8, de patienter som angav
en relativ smärtlindring med åtminsto-
ne 50 procent vid behandlingens slut.
63  procent  av  patienterna  tillhörde
Fi8ur  1.

1          11        111        lv        V        VI       VII    Vlll       lx       X        Antal
behandlingar
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grupp  8  och  37  procent  grupp  A.  I
grupp  A  finns  några  patienter,  som
trots  sin  låga  grad  av  smärtlindring
uppgavsigvaranöjdamedbehandling-
en  vid  tremånadersuppföljningen via
enkät.

Det är intressant att notera för mig
som akupunktörnovis, att mina kurvor
stämmer med gängse vid akupunktu-
behandling   av   lffonisk   värk.   Den
smärtlindrande  effekten  sätter  in  på
allvar  efter  tredje  till  fjärde  behand-
lingen men en hel del patienter behö-
ver fler behandlingar. Cirka 2/3 av de
behandladepatienternaharupplevten
adelwat smärtlindring.

T:l Värdering med postenhä
Samtliga patienter tillsändes en enkät
tre månader efter avslutad behandling
med frågor angående deras upplevelse
av  behandlingen.  Resultat  redovisas
nedan. 2 patienter besvarade ej enkä-
ten trots påstötning.

1 ]ag upplevde behandlingen som
smärtsam                                            0 °/o
obehaglig
varken obehaglig
eller smärtsam

60/o

940/o
2 ]ag blev hjälpt av behandlingen:

inte alls                                            17,6 °/o
delvis                                                   47 °/o
helt och hållet                           55,4 °/o

3 ]ämfört med annan behandling jag
fått är akupunktur

sämre                                                     o o/o
bättre                                                65 °/o
varken bättre
eller sämre                                       35 °/o

4 ]ag vill pröva akupunktu igen
om jag blir dålig

ja                                                          76'4 0/o
nej                                                      23,4 0/o

5  En  fråga  gällde  durationen  av be-
handlingseffelstenmendenbesvarades
så ofullständigt, att det inte går att re-
dovisa  resultat.  Det  tycks  emellertid
vara van]igt, att effekten i åtminstone
hälften av fallen sitter lwar i 3 månader
efter avslutad behandling.

Diskussion
Målsättningen  med  studien  är  att  se
om kroniska muskuloskelettala smär-
tor av olika genes kan behandlas med
akupunlstu.  ]ag  uppfattar  resultaten
som  ett entydigt bejakande av denna
fiåga.   Vid   vissa   muslmloskelettala
smärttillstånd tycks akupunktu vara
överlägsentraditionellbehandling.Be-
handlingen fördrages väl av patienter-
na. Den är-i. huvudsak biverlmingsfri.
Behandlingen av dessa vanliga smärt-
tillstånd är enkel även för terapeuten.
Redan  en  kort  introduktionskus  av
dentyp,somjagredovisatiAllmänMe-
dicintidigare,tyckskunnagetillräcldi-
gagrunderförattisamrådmedgängse
handböcker i ämnet kunna sätta igång
en effektiv behandling.

Det känns väldigt tillfredsställande
rent  personligen  att  ha  startat  med
denna verksamhet, eftersom patienter-
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na - även de som inte blir bra - är väl-
digt tacl#amma över att man sätter sig
ned en gång i veckan och lyssnar på de-
ras problemn, tar sej an deras smärta
och försöker göra något åt den på ett
seriöst sätt.

Utöver de numera kartlagda smärt-
lindrande  effekterna  av  akupunktur
innehåller själva uppläggningen av be-
handlingen ett viktigt element av "doc-
tor as medicine".

]ag tycker att. det är hög tid att man
på   allvar   introducerar   akupunktur
som  smärtlindrande  rutinmetod  vid
allmänläkarmottagningar    runtom    i
landet.

Referenser
Chaitow,  Leon:  The  Acupuncture  treat-
ment of pain.

]ayasuriya, Anton: Clinical Acupuncture.
]unnila, Seppo: American ]ournal of Acu-
puncture, Volym X, 4/82.

Scott et Al, Pain 2  (1976)  1975:184.
Thöm, H: AllmänMedicin 5/83:  193.

Abstract
ACUPUNKTURE TREATMENT ffl PRI-
MARY HEAAI;TH CENTRES
Acupuncture treatment is today an appro-
ved indication in cases of chiorical pain.
However, an eval,uation has been lacking
of this msthod of trecLtment i:n a generaL
medicine context. The a,rticle is part of an
evaluation of the effect of the treatment of
afftictionsofgeneTazoccurenceingeneraL
medicine.  The  article  also  i)oints  to  the
f act  that  effective  treatments  of  certain
i)athological conätions can be underta-
ken  already  after  a  comparatively  short
introductory course.

Hans Thörn

Författarpresentation:
H CLns Thörn, ästr{klstökc[re,
455 00 MUNlflDAL

Medlemmar
relffytera till SFAM

Alla speciatistei eller btivande specialister har sin
specialistförening.

AllmänlähcLTnas sp ecia:listförening`äT SF AM .
Svensk F örening för Allmån M edicin.

De senaste åren har SFAM expanderat kraftigt och har nu nästan 1.400 med-
lemmar. Föreningen har varit och är verksam inom Vidare-och Efterutbild-
ning,  Utvecklingsarbete,  Forskning,  Avgränsning  mot  andra  specialiteter,
Internationella kontakter.  Föreningen  utger ALLMÄNMEDICIN  -  en  tid-
skrift som med ett brett perspektiv tar upp såväl kliniska som organisatoriska
frågor, aktuella inom allmänmedicin, allmänläkarvård och primärvård. SFAM
arrangerar årligen ett flertal efterutbildningskurser och möten.

Fortfarande  är  emellertid  många  allmänläkare  eller  blivande  allmän-
läkare inte medlemmar i SFAM. Det är vår övertygelse att även de skulle ha
nytta och glädje av att vara medlemmar i föreningen. Vi vill i detta samman-
hang presentera vad som skrevs i Distr.läk.f.öreningens informationsblad efter
höstmötet  1980 i Malmö:

"Programmet var av hög kvalitet och uppskattades av deltagarna. Svensk

Förening för Allmän Medicin, som är allmänläkarnas vetenskapliga förening,
har emellertid ett alltför lågt deltagarantal av distriktsläkare. Det känns därför
angeläget för undertecknad att rekommendera lokalavdelningarna att skaffa
information om resp. göra reklam för medlemskap i SFAM." -8.  Gran, sfy-
relseledamot DLF.

För att säledes  nå alla de allmänlältare eller blivande allmänläkare, som
ännu inte är medlemmar i SFAM, vill vi uppmana alla föreningens nuvarande
medlemmar att vidtala sina kolleger. Information om föreningen  kan ges på
arbetsplatsen   eller  i  samband   med   möten,   t.ex.   lokala   "fackmöten"   för
distriktsläkare  eller  praktiker.  Anmälan  om  medlemskap  kan  insändas  på
nedanstående talong. Om  fler vill anmäla sig samtidigt kan  listor med  namn
insändas till sahma adress.

Vi vill slutligen speciellt påtala vikten av att vi intresserar och engagerar
blivande allmänläkare för SFAM.

OBS! Adla med]emmar i SFAM erhåller för 1985 automa-
tisk tidskriftema AIIMÄNI\mDICIN och S CAND"A-
viAN iouRi\TAL oF pRMARy imAiiii cARE.I I I I I I I I I -.1\1 I I I I I I I I I I I I I I . I I I I I I

Anmälan om  medlemskap  i SFAM.

Adress:

Postnr:

Postadress: SFAM
Box  5610
11486  Stocl{holm

' 't,\\''\l  't'\\
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En ariikelserie m

H§®©
-morgondagens hälso\rård MORGONDAGENS HÄLSOVÅRD:  ££gz#G4#*¢

Friskare folk - färre sjultius
gör vården billigare
Text: MATS CARLBOM Foto: 80 CARSING

Hembesök a,v l,ökare ersätter
ss!knu#kqh#r%3tthkooar#:%p%å:a?#å

srjau|århnuaså;gginuf.rochvårdcent-

sudåtetsfe.§rrv%af%:o.%ggi:#

stora uftedringen HS90.
Möl,et är en biTliga,re vårdappa-
rea#_%faevnfjöpf#L%gå#juh%VrådrgiMen_

reda;n bl,j,vit strid om. Hälsovård
hpöoft}±etrjsphåaa#å#nean±a3vdg;±:fe:ra

Nyckelord:  HS  90,  hälsovård,  hälso-
politik.

- Vi har länge fått höra att vi inte ska
röka och dricka, att vi ska äta grönsa-
ker och motionera. Den ensldlde indi-
viden har fått ta ett stort ansvar för
sjukdomar och olycksfall.

- Nu måste också samhället ta sin
del  av ansvaret. Det går att rätta till
mångaavdemissförhållandensomgör
att folk blir sjuka.

Det såger Göran Dahzgren, depaLrte-
mentsråd på socialdepartementet och
projektledare  för  utredningen  HS 90
(Hälso-och sjulwård inför 90-talet).

Ohälsan i Sverige drabbar inte alla
grupper lika hårt. Sjukdomarna har in-
te förstått det här med jämlildiet. Följ-
aktligen blir arbetare och lägre tjänste-
män  betydligt  oftare  sjuka  än  andra
grupper och har därför i utredningen
fått en egen beteclming - "hälsopolitis-
ka riskgrupper".

Speciellt utsatta är gruv- och stålar-

Paerte:reÄ;:åvearri#se|töqsra:oecn?a`ågs:å:rnbdee-
och  utländska medborgare  lever far-
ligt, om man får tro statistiken. Psylris-
ka sjukdomar drabbar svetsare, städa-
re  och verkstadsmekaniker  oftare  än
andra.

Förebygg ohälsa
Bästa sättet att få en billigare och mer
effektiv sjulwård är naturligtvis att se
till att medborgarna inte blir sjuka så
ofta. Det är för att hitta vägen dit, och
för att lägga fiam genomtänkta förslag
till hur hälsovården ska kunna anpas-
§as   till   morgondagens   behov,   som
HS 90-utredninge tillsatts.

En lång rad experter på olika områ- ,
den har kartlagt hälsorisker, sjulwårds-
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-  Hittills  är  det främst  den  enskilde  individen  som fått bära  ansvaret för sjukdomar och

olycksfall.  Nu  måste  också  samhället ta  sin  del  av ansvaret,  säger Göran  Dahlgren,  projektle-
dare för  HS 90-utredningen.

ekonomi, personalfrågor, olyckor -ja,
snart sagt allt som har med svensk häl-
so- och sjulwård att göra. Arbetet har
resulterat i en tjock huvudrapport och
elva delrapporter. I dem ryms en lång
rad förslag  som  ska förändra  svensk
sjulwård de kommande decennierna -
under förutsättning att regeringen tar
fasta på dem i den stora hälsoproposi-
tion som läggs fiam i vår.

Vikti g förändringar
Någraavdeförändringarsomtydligast
kommerattmärkasavdenensldldepa-
tienten är följande:
•  Många  små  sjulrius  (länsdelssjuk-
hus)   omvandlas   till   primärvårdsen-
heter.   Sängplatserna  försvinner  och
specialisterna flyttar till de större sjuk-
husen.
•  Läkare och sjuksköterskor gör hem-
besök i större utsträclming än nu.
•  Patienterna får - så långt det går -
träffa samma vårdpersonal varje gång
de söker vård. Om inte samma läkare
så  åtminstone  samma  sköterska  och
biträden.
•  Primärvårdsenheterna håller lwälls-
öppet och telefontiderna utvidgas. Allt
som hindrar att man får den vård man
vill ha, när man vill ha den, ska undan-
röjas.
•  Såväl långvårds-som mentalpatien-
terna flyttas ffån de stora institutioner-

na till vård i så hemlilmande miljöer
som möjligt.

Mindre sjuhård
De verldigt stora förändringarna som
ska göra oss friskare, dröjer det en tid
innan vi vanligen märker. Redan nu ta-
lar dock politiker och vårdbyråkrater
hellre  om  "hälsovård"  än  om  "sjuk-
vård". Det gäller att vårda hälsan för
att förhindra sjukdomar. Hälsovården
ska alltså öka -och sjulwården, som en
konselwens, minska. Så ska till exem-
pel antalet sjuksängar minskas med en
fjärdedel fram till år 2000.

Genom massiva insatser ska olycks-
skador samt hjärt- och kärlsjukdomar
minskas  radikalt,  vilket  kommer  att
spara  in  mycket  pengar  och  många
sjuldiusplatser. Senare ska man arbeta
ffam program för att också minska rö-
relseorganens sjukdomar och psylriska
besvär.

Moderat kritik
Men HS90  har redan stött på luitik
från moderaterna. De förslag som lagts
fram  om omorganisering räcker inte,
menar  till  exempel  Be7?g£  MoZJsfedf,
moderat talesman i hälsofrågor och vi-
ce ordförande i Landstingsförbundet.

- HS 90-utredningen är helt låst vid
nuvarande  sjulwårdsorganisation,  sä-
ger han. Det finns inga som helst dis-
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kussioner  om privata alternativ i det
stora material som presenterats.

Bengt  Mollstedt förespråkar bland
annat  privata  långvårdssjuldius  och
ökade möjligheter för alla att välja pri-
vata i stället för landstingsanställda lä-
kare.

- Utredningen utgår hela tiden från
organisationen,  inte  ff ån  människor-
nas behov, säger han.

Precis  tvärtom  säger  Göran  Dahl-
gren på socialdepartementet:

-Tidigareutgickmanhelatidenfrån
organisationennärmanskullestruktu-
rera  om sjulwården. Den här gången
har vi satt behoven i centrum och för-
sökt hitta olika vägar för att möta dem.

Så olika kan man alltså se på HS 90-
rapporten från  de  olika  politiska  ut-
gångspunktenra.„Livets sti8"
Det finns dock punkter där enigheten
är  fullständig:  Morgondagens  hälso-
och sjulwård ska i första hand satsa på
att hålla. människorna friska.

Men det ska inte bara ske med den
sortens förmaningar som kanske gjort
många trötta på att över huvud taget
lyssna på välmenta råd om brödsldvor,
grönsaker och rölming.- ]u mindre man tycker att ens liv är
värt,  desto  mindre  anledning  tycker
man sig ha att förlänga det, säger Gö-
ran Dahlgren.

Han ritar upp en liten sldss som ska
förldara sambandet mellan samhällets
ansvar och den enslrilde individens:

- Här är en väg - kalla den gärna li-
vets stig. Om den lutar brant uppåt så
är den tung att gå. Om vi dessutom bär
på en stor ryggsäck blir det ännu svåra-
re.

- Vägens lutning är samhällets an-
svar, ryggsäcken är ditt eget.

Vad har du i bagaget?
Ryggsäckens  innehåll  kan  vara `rök-
ning,  alkohol  och  dåliga  kostvanor.
Gör dig av med dem så blir det lättare
att ta sig fram i livet.

Vägens lutning påverkas å andra si-
dan av arbetsförhållanden och arbets-
1öshet,  avfollming  av glesbygden,  en-
samhet i förortsområdena och  andra
förhållandensommanintesjälvrårpå.

-Det är så lätt och belwämt att gå ut
med hälsoråd som skuldbelägger den
enskilde individen, säger Göran Dahl-
gren. Det är svårare att ändra grund-
1äggandemissförhållandenisamhället.

Morgondagens  hälsovård  ska  såle-
des inte bara skötas av sjulwårdsappa-
raten.

- Hälsotänkandet måste in överallt.
Vi vet till exempel att arbetslöshet le-
der till ohälsa. Vi vet att avfollming av
glesbygder  kan  resultera  i  psyldska
problem och att många som tvingats
flytta till storstäderna mår dåligt.

- Redan när ett nytt bostadsområde
planeras måste man tänka på att mot-
verka  ensamhet och  isolering.  På ar-
betsplatserna   måste   man   bekämpa
tunga, monotona arbeten.

Bidrag till samhällsplaneringen
Hälsovården måste bidra till hela sam-
hällsplaneringenmedsinkunskap.Det
ska ske lokalt, menar HS 90-utredning-
en, men även i toppen bör ett nytt or-
gan  skapas.  Den  statliga  hälso-  och
sjulwårdsberedningen   bör   ombildas
till ett "nationellt hälsopolitiskt råd" -
en  tung  instans  med  representanter
också för myndigheter som tidigare in-
te haft med hälsovård att göra.

Från moderat håll är man inte mot-
ståndare till den här inriktningen, men
man lägger tonvikten annorlunda.

-Detfinnstvåvägarattväljamellan
om man kämpar för en bättre hälsa, sä-
ger Bengt Mollstedt. Den ena är den
kollektiva, det vill säga åtgärder som är
anonyma för individen. Den andra är
att satsa på den ensldlda människan -
ochdettyckerjagmanbörgöraiförsta
hand.

- Vi borde till exempel ha en bättre
hälsoundervisning  i  skolorna.  Det är
där människans chanser att få ett häl-
sosamt liv grundläggs.

IHS90-materialetfinnsmångareso-
nemang om hu sociala faktorer ska-
par sjukdomar.-Detärbramedensådankmskaps-
inventering,   säger   Bengt   Mollstedt.
Men  det  är  lite  väl  naivt ibland,  till
exempel att ökat inflytande på jobbet
skulle minska antalet hjärtinfarkter.

65 miljarder honor - per år!
Sedan länge finns  en politisk enighet
om   att   hälso-   och   sjulwården  bör
struktureras om. Idag kostar vårdappa-
raten över 65 miljarder lffonor per år -
cirkatioprocentavbruttonationalpro-
dukten.  Nära  en halv miljon männi-
skor arbetar idag inom hälso-och sjuk-
vården.

Det är om sJä.ge7z till det gemensam-
ma slutmålet som den politiska striden
nu blossat upp, fi.amför allt genom att
moderatemabörjatlffävaenstörrean-
del  privat sjulwård  på bekostnad  av
den offentliga.

HS 90-utredningens    målsättningar
ska nu, är det meningen, utgöra ett un-
derlag för landstingens långsilstiga pla-
nering. I vår lägger regeringen fiam sin
hälso-  och  sjulwårdsproposition.  Se-
dan är det riksdagens sak att besluta
hu många av HS 90-förslagen som ska
bli verldighet.

Morgondagens  hälso-och  sjukvård  ska  i första  hand  satsa  på  att hålla  människor friska. Vikti

ga faktorer som  påverkar folks  hälsa  är  rökning,  alkohol  och  kostvanor men  också  var och
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Vad händer på ldassifikationsfronten?
Rapport från intemationellt arbetsseminarium om
ldassifikationer i primärvården
BRITT-GERD MALMBERG
WONCA's standing commi.ttee
on_ classtf tca;tion ha,r ha;f:t ett
q,rbefssenrinarium i N ord-Tysk-
lcmd. En rapport av SEAM's
repr.?sen_ta,mt b eTör dagsläget be-
träff ande en ny intematiönell
ålgärdsklassifikation. F örsta
upplagan beräknas ulkomma
undeT 1985.
Diagnosklassifikationen
ICHPPC-2 har fått "sto;ndards"
det viTl säga inklusions- och
exklusionskriterier. Det är ett
arbete som vi i Sverige kan da
n]yct#9:#{#%av#±ogråsraö#eerrot:T#dess

klassiftcering är tikaså av i,itier-
na;tionel,l± intresse. Med stöd av
WHO kommer ln±emati,onal
Classifica;tion for Prima,ry Care
- Reason f or Encounler a,ft
utges. Det åteTstår ctit se l"r
anvämdba,r den, kan bti i svensk
primä"ård.
i.{oimitt§n hqr ocftså geti sig i
kasl med a±t f örsöka konstrdera
en klasstf{kation iör funktions-
s#e±rusät±E#sö##op#crÄ!#:e±
28 maj-2 juri 1986 i London.

#Tegäeiflå::ifiä[£tåioå,elio:åå|:åj::
saker, WONCA.
KLASSIFIKATloNSKOMI\mrTEN
I Fallingsbostel vid Ltineburger Heide
med vacha, mättande höstfärger, regn
och dis, sammanstrålade allmänmedi-
cinare från hela världen  (nästan alla
med en fot i den akademiska världen,
ochdenandraisjulwårdandevardag)i
mitten av september för att under en
arbetsintensiv  vecka  förbättra  olika
ldassifikationssystem   för   primärvår-
den.

Det  var  WONCA's  Committee  on
Classification som hade förlagt ett ar-
betsseminarium till Nordtysldand in-
bjuden    av    professor    Klaus-Dieter
Haehn,     Itirchboitzen,      Hannover.
Kommitt6n  är  en  så  kallad  stående
kommitt6 med fasta medlemmar och
man önskar så förbli. Anledningen till
detta är framför allt att man behöver
specifikalmnskaperviddesignavldas-
sifikationssystem och det tar många år
att skaffa sig dessa.

Förändring av systemen sker också
medutgångspunktfråntidigaresystem
- en kontinuerlig process som sker pa-
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rallellt  med  allmänmedicinens  kun-
skapstillväxt. Exempel på det senare är
de olika förslag på kontaktorsaksldas-
sifikationer, som sett dagens ljus, lik-
som förbättring  av diagnosldassifika-
tionen, sett ur primärvårdens horisont.

Redan när WONCA bildades  1972
fannsdetenlitenkärntruppavframför
allt anglosaxiska allmänläkare, som in-
tresserade sig för ldassifikationsfrågor.
Bland dessa kan nämnas }ack Froom,
Bob Westbury, Charles Bridges-Webb
och Bent Guttomi Bentsen.  1983  ut-
ökades medlemsantalet, varvid jag er-
bjöds  medlemskap  tillsammans  med
representanter  från  Korea,  Palristan,

Indien, ]apan och USA. Det var inte
utan en viss nyfikenhet jag som första
kvinna i någon kommitt6 i WONCA
reste till Tysldand.

Åtgärdsklassifikation
Under  året  före  detta  arbetssemina-
rium hade en mycket flitig brewäxling
mellan medlemmarna och kommitt6ns
ordförande |ack Froom skett. Det gäll-
de en fälttestning av North American
Primary Care Research Group Process
Classification.

Nu skulle de't arbetet slutföras och
utmynna   i   en   åtgärdsldassifikation,
som skulle kuma användas över hela

Fi8ur 1.
Exempel från  lcHPPC-2. Defined på inklusions och exklusionskriterier.

Position   [CHPPC   List of diseases, disorders, and  health  problems,             Comparable ]CD-9
no              code         inclusion  criteria

Vlll.  DISEASES  0F THE  RESPIRATORY  SYSTEM

J33          460-         Upper respiratory tract infection, acute
/.nc/.  cold;  nasopharyngitis;  pharyngitis;  rhinitis
exc/.  that of proven  specific  origin  (Section  1);
influenza  (J39,  487-) ; viral  pharyngoconjunctivitis

(18, 077-)
lnclusion  in  this  rubric requires  one  of the
following,
(a)  Evidence of acute  inflammation  of  nasal  or

pharyngeal  mucosa
(b)  Absence of criteria' for  more specifically defined

acute  respiratory infection  classified  in  this
section.

J34          461-         Sinusitis,  acute and  chronic
lnclusion  in ±his  rubric  requiresone  of the       .
following,

(a)  Pus  obtained  directly from  sinus
(b)  rwo  of the following:

(i)      Purulent  nasal  or  postnasal  discharge,
or  previous  medically treated  episodes  of
sinusitis

(ii)    Tenderness  over  one  or  more  sinuses,  or
deep-seated  aching facial  pain  aggravated
by dependency of head

(iii)    Radio]ogical  evidence  of sinuitis  or
opacity  on transillumination

Cons/.der..  (J33,  460-)  Upper respiratory tract
infection;  (258,  7840)  Headache  or  pain  in face
NOS;  (j45,  477-)  Allergic  rhinitis

J35          463-         Tonsillitis,  acute,  quinsy  (peritonsillar abscess)
exc/. that of proven  streptococcal  origin  (7,  034)

lnclusion  in this  rubric  requires four  of the
following,

(a)  Sore throat
(b)  Reddening of tonsil(s)  more than the

posterior  pharyngeal  wall
(c)   Pus  on  tonsil(s)
(d)  Swelling  of the tonsil(s)
(e)  Enlarged tender  regional  lymph  nodes
(f)   Fever
Cons/.der.. (J33,  460-)  Acute upper respiratory
tract infection;  (J7,  075-)  lnfectious
mononucleosis

460, 462, 265

463, 475
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Medarbetare
i primärvården!

LLMÄN EDICIN
vill vara er tidskrift.

LLMÄN EDICIN

vill spegla forskning, utvecklingsarbete och utbildningserfarenheter
inom primärvård runt om i Sverige men även internationellt.

LLMÄN EDICIN

borde därför finnas på varje vårdcentral, läkarmottagning
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Fj8ur  2.           `
Exempel från lcHPPC-2. Defined på socioekonomiska och familjerelationsproblem.

Position   lcHPPC   List of diseases, disorders, and health  problems,             Comparable lcD-9
no              code         inclusion  criteria                                                                              codes

ii#.lffiisr!tea!t,åfid,5a,FrilfopciåplperT6|å#dsT##äiatE3gttåents(insideoroutsidethefami|y)
which  have  been  discussed  with the  patient and  which  are accepted  by  him  as a  signifi-
cant  problem.  More than  one  code  may  be  applied to  a  patient. These  codes  may be  used
alone to  describe the substance or content of an  encounter,  or may be  used  as additional
codes to show the  interdependence  between  organic or mental  problems and the social
milieu  of the  patient. The  classification  of social  problems and  maladjustments  in  primary
health  care  involves  a  bi-axial  model.  One  axis  describes the  psychological  reaction  forms
and  is  classified  in  Chapter V. The  second  axis  describes the actual  content  of the social

problem  and  is  classified  in this  chapter.  Psychosocial  problems should  be  classified  on
both  axes whenever  possible. This section  excludes  contact with  person  acting as  emissa-
ry for another  person  who  is  experiencing  problems  (355,  V651)
356          V602        Economlic problem,  poverty

lnclusion  in this  rubric  requires:
A  problem  concerning the  economic  circum-
stances  of the  patient or  his family

357          V600        Housing  problem
lnclusion  in  this  rubric  requires:
A  problem  concerning the  housing conditions  of
a  patient  or  his  family

358          V614        Problem  of caringfor sick  person

V60.2

V60.0, V60.1

V61.4
(e.g.  alcoholic family  member)
exc/.  patient lacking person  able to  render care  (366,  V642)

lnclusion  in this  rubric requires:
A  problem  concerning the  patient's  care  of a
sick  person
Wofe.. This  includes  problems  of care  or treatment
in  addition  to the  emotional  or  physical  strain  on
the  patient in  coping with  a  sick  person.  lt  ex-
cludes the  receipt  of advice  or  prescription  on
behalf of the  sick  person  (355,  V651)

359           V611        Marital  problem
/.nc/.  problems  of the  relationship  between  a  man
and a voman, whether married  or not
exc/.  problems  limited to  sexual  activity
(79,  3027)

Inclusion  in  this  rubric  requires:
A  problem  involving the  relationship  between
the  patient and  a  sexual  partner  (incl.
homosexual)  whether  legally  married  or  not
Cons/.der.. (79,  3027)  Psychogenic disorder of
sexual  function  it the  problem  is  primarilly  sexual

360          V612        Parent-child  problem
/.r7c/.  concern  about  behavior  of  child;  problems
related  to  adopted  of foster  child;  child  abuse,
battered  child,  child  neglect

lnclusion  in this  rubric rewuires:
A  problem  involving the  relationship  between

parent(s)  and  child(ren)
Wofe.. The  patient may  be a  child to  age  18  or a
parent with  a  child to  age  18.  If the  child  is aged
18  or  more,  code  (36J,  V613).  lf the  patient's
child  is  age  18  or  more,  code  (363,  V619)

36J           V613        Problems with  aged  parents  or in.laws
lnclusion  in this  rubric  requires:
A  problem  experienced  by an  adult  (age  18  o.r
over)  with  his  parents  or in-laws
Wo[e..  For  parents with  problems with  children
over age  18,  code  (363, V619)

V61,1

V61.2

V61.3

världen. NAPCRG - Process code ha-
de använts i ett flertal år i USA och Ca-
nada men fälttestningarna gav besked
om att en bitvis rejäl omarbetning be-
hövde ske. Strukuren på ldassifikatio-
nen  blev  dock ldar  under  arbetsvec-
kan.

Kapitlen i ldassifikationen kommer
attomfattamycketavdetsombasdata-
gruppen  rekommenderade  och  kom-
mer att ha följande kapitelindelning:

Plats  och  tid  för  vård,  1ab  prover,
röntgen,  behandlingsåtgärder,   andra
diagnostiska åtgärder, läkemedel (som
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kommer att ansluta sig till WHO :s för-
slag  till  ldassifikationen,)  prevention
ochslutligennågotsomlämpligenbor-
de kallas för vårdplanering  ("disposi-
tion„).

Man arbetar för att ldassifikationen
skall vara i något så när i färdigt slrick
årssldftet 1984-1985. För oss som har
arbetat  med  basdata  i  primärvården
blir det ett välkommet instrument att
användas när vi önskar ldassificera till-
lä88sdata.

ICPC - Functional Status
Den andra halvan av veckan ägnades

åt "health status indicators". Initiativ
hade tagits av professor Bent Guttorm
Bentsen,   Trondheim.   Professor   Rae
West från Aucldand, Nya Zealand pre-
senterade  mycket  intressanta  studier
om health status indicators.

Han hade tagit fram mycket primär-
vårdsanpassade  "frågebatterier'',  som
väckte allas vår nyfikenhet. En dag av
så kallade brain storming om vad hälsa
är,  vem som  avgör  och mäter hälsan
etc,  slutade  i  att  ldassifikationskom-
mitt6n beslutade att försöka ta ffam ett
ldassifikationsförslagförfunktionssta-
tus och därmed undvika att bli "forsk-
ningskommitt6    om    hälsoförhållan-
den".

Man önskar att finna en ram eller en
"box" (med flera axlar) att kunna ldas-
sificera olika parametrar, inlduderan-
de  firsiska,  psykologiska  och  sociala
funktioner. Begreppet "hälsa" bestäm-
de man  att försöka undvika i  denna
ldassifikation.     Ett     digert     arbete
lwarstår  för  kommitt6medlemmarna,
att tillsammans med olika vetenskapli-
ga institutioner, pröva olika mätinstru-
ment, ldassificera dessa i "boxen" och
kanske i bästa fall i slutändan finna ut
någravälfungerande,diskriminerande
"nyckelfrågor" som passar in i ldassifi-
kationsförslaget   och   som   dessutom
har betydelse för vår primärvårdsverk-
samhet.  Man  avser  att ha  ett förslag
ldart  till  WONCA-mötet  i  London
1986.
Diagnosldassifikation
Mycket stort arbete har lagts ned på en
primärvårdsanpassning av ICD 9  (In-
ternational Classification of Diseases -
9).Detarbetetharännuintemärktsav
i Norden, eftersom man tills för. något
år sedan beslutat sig för att hålla lwar
vid ICD 8. Nu kommer vi att få omar-
betad ICD 9 vid årssldftet 1986-1987.
Det arbete som WONCA tillsammans
med WHO har lagt ned på ICHPPC-2
Defined  (International  Classification
of Health problems in primary care) är
av central betydelse för primärvården.
ICHPPC-2 kom redan 1979 och under
de närmaste ftma åren arbetade man på
att definiera sjukdomar och därvidlag
ange inldusions- och exldusionshite-
rier (se ex figur 1).

I  den  primärvårdsanpassade  sjuk-
domsldassifikationenfinnsocksåkapi-
tel som omfattar bland annat familje-
problem,  (se figur 2). Dessutom finns
mycket förtjänstfullt ett alfabetiskt in-
dex. En nödvändighet för att den skall
vara pralstiskt användbar. Vidare finns
ett appendix som omfattar ett lexikon
meddefinitionerförprimärvård.Detta
har  även  publicerats  i  Scandinavian
]ounal  of  Primary  Health  Care.  Vi
hoppas att den arbetsgrupp, som skall
föreslå en nordisk öppenvårdsldassifi-
kation, anpassad till ICD-9, översätter
ICHPPC-2,  vilket  möjliggör  interna-
tionella jämförelser inom allmänmedi-
cinsk forslming.
Kontakorsaker
Arbetsgruppen,    under    ledning    av
Henk Lamberts, har de senaste  åren
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Tabell 1. Basdata, patientens "väg" genom  hälso- och sjukvården.

Plats                              Hemmet                             Primärvården                   Läns-o regionsjukvården

lnformationsdelar    -Symtom/besvär         -Kontaktorsaker          -Kontaktsorsak/remitt

: 8jnuskkdaonmom åtgärd    : Åtåå:åår/p,anering  : Åtåå:åår
-Funktionshinder          -Funktion                          -Funktion

Klassifikationer          lcpc/RFE-J
Kontaktorsaks-
klassifikation
lcpc/Function

ICPC-RFE-J
Kontaktorsaks-
klassifikation
Socialstyrelsens              lcD  s
klassifikation  av  sjuk-   lcD  9
domar  i  ÖPV  (lco  8)
lcHPPC-2
lcpc -Process              lcpM
ICPC  -Function                lcIDH

lnformationskällor    Enkät och  intervjuer     Journaler                             Journaler
Spec  undersökning       Spec undersökning

Förklaringar
lcpc/RFE-J

ICPC/Process

Kontaktorsaks-
klassifikation

lcIDH

lnternational  Classification  for
Primary care/Reason for Encounter

lnternational  Classification  for
Primary care/Process  (förslag)

Förslag;  publicerat som  appendix
till  Spri  rapport  142/83

lnternational  Classification  of
lmpairments,  Disabilities  and
Handicaps  (WHO  1980)

lcHPPC-2-
Defined

lnternational  Classification  of
Health  Problems  in  Primary
Care  (1983).

lcpc-Function        lnternational  classification
for Primary Care -  Function.

lcpM lnternational  Classification  of
Procedures  in  Medicine
(1978 WHO).

också ägnat tid åt att försöka ldassifi-
cerakontaktorsaker,medungefärsam-
ma definition som basdatagruppen an-
vände. Under de senaste 1 1/2 åren har,
med  stöd  av WHO  ett förslag  tagits
fram på en ldassifikation, vars namn
sannolikt kommer att bli lnternational
Classification for Primary Care - Rea-
son For Encounter.

Genom att ldassifikationen stöds av
WHO kommer den sannolikt att få ge-

nomslagskraft och kommer att kunna
användas  vid  jämförande  internatio-
nella studier. Klassifikationen har fort-
farande enligt mitt fömenande en del
skönhetsfläckar.  Den  är  huvudsaldi-
gen    en    kontaktorsaksldassifikation
med tyngdpunkt på symtom, även om
också  åtgärder  och  diagnoser  finns
med.Manmåste,förattkumautnyttja
ldassifikationen,  först  bestämma  till
vilket organavsnitt §ymtomet eller åt-

slaget kan till exempel ''värk
gärden hör hemma. I det svenska för-

hänföras till hj ärt-kärlkapitle.
andningskapitlet eller om så ö
muskelkapitlet. Så är ej möjli
RFE och därigenom binds symtom (för
tidigt) till ett visst organavsnitt/kapitel
och tvingar oss ånyo in i ''etiketteran-
de",  något  som  vi  önskade  undvika
med   en   kontaktorsaksldassifikation
slrild från en diagnosldassifikation.

Men det är enbart genom att pröva
och utvärdera den internationella klas-
sifikationen som £örändringar kan ini-
tieras. Det svenska förslaget till ldassi-
fikation passar dock in i den ram, som
de  olika internationella primärvårds-
ldassifikationerna utgör. (Tabell 1.)

Det   av  distriktsläkarna  i   Sverige
upplevda  behov  av  att kuma  doku-
mentera  sin  verksamhet  (som  bland
annat  resulterade  i  basdatagruppens
tillkomst) är en internationell företeel-
se. Nedan finns en figur som beslffiver
idag mer eller mindre tillgängliga ldas-
sifikationer att användas på olika ni-
våer. Vi håller på att få mätinstrument.
Vi hoppas nu på att dessa görs tillgäng-
liga även i Sverige genom bland annat
Socialstyrelsens försorg.

Föriattarpresentation:
Briti-Gerd Mal.mberti€, dj,str{k±slöka-
re medl,em i WONCA's Czassification
Commjffee
*Po§tadress: Vårdcentralen Kronan, Sture.gatan 4,

172 83 Sundbyberg

1.  Allmän kirurgi  Zederie/df /red/

2.  Gastroenterologisk kirurgi
Bengmark

3.  Oriopedi§k kirurgi  Bauer

4.   Kärlkirurgi - Urologisk kirurgi
Bergentz-Ericsson-Andersson

5.  Endokrin  kirurgi  -  Bröstkörtlar-
nas  sjukdomar - Neurokirurgj -
Thoraxkirurgi - Plastikkirurgj
Zederfeldt (red)

Paketerbjudande: 593:-för alla fem!

(ord ca-pris 709:-) Best nr 2332

Medicinsk statistik
Göran Ejlensson

Boken tar upp de viktigaste statistiska
metoderna och begreppen, de man ofta
möter  i  medicinska  tidskrifter  och  de
som   är  grundläggande  för  den  som
skall  göra  undersökningar  inom  vård-
området.                               Caipris  l l 8:-
lsBN  44.21121 -X

Köp böckerna i bokhandeln!

Distriktsläkarhandboken
Ralph Salvesen (red)

En   reviderad   upplaga   med   nyheter
som:  hälso- och  sjukvårdslagen,  sam-
hällsmedicinska   och   miljömedicinska
verksamheter,       författningsändringar

per l  juli-84                            Ca-pris 89:-
lsBN 44-22851
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Rilsstämman hösten 1984

Under rubriken ab strakls
hommer vi i f ortsättningen
att presentera sainman-
fattningar iTån konferen~
ser som SFAM's vårmöten,
höstmöten och fiån F(iks-
stämmcm. Denna gång pre-
senterasi några ab strakls
från riksstämman 1.984.

Fördelning av fetma och
risk för kardiovaslmlär sjukl
dom och död hos kvinnor -
msultat från en lonStudi-
nell populationsstudie
1968-69 - 1980-81.
Leif Lapidus,  Caue Benglsson,  Bo  Lars-
son,  Kjell Pennert,  Etisabe±h  Rybo  och

ts_a%#t%s#tntt#%f#geåttt:n%ä%eibtoarsg:t
|örgens sjukhus, Histngs Backa.
Betydelsen  av  övervikt för  utveclding  av
kardiovaskulär sjukdom och död är kont-
roversiell.  Huvudintresset  har  fokuserats
påmängdenfettochmindreintresseharäg-
nats åt fettets fördelning.

Mgfod.  Under 1968-69 utfördes i Göte-
borg en populationsstudie av sammanlagt
1.462 lrinnor i åldrarna 38, 46, 50, 54 och
60 år. Deltagarfrelwensen var över 90 pro-
cent. Vid en l2-årsuppföljning l980-81 un-
dersöktes 79 procent av deltagarna 1968-
69, och flertalet av de övriga svarade på en
enkät.Incidensikoronarhjärtsjukdomoch

Res#Zfczf.  I  univariat  analys  förelåg  ett
signifikant  samband  mellan  å  ena  sidan
lwoten mellan midjeomkrets och stuss och

åna#ps:gtaonrig,enhjå?:|i#å:ki,?csitdreoT{seenoål
den  totala  dödligheten.  Sambandet  med

.P'ärut#vaarrli`:,,s:åoa`.`;soocchhdgadr`ig3å::g:ä:tås
ålder, BMI (body mass index), rölming, se-
rumkolesterol och systoliskt blodtryck. De
studerade sambanden med kardiovaskulär
sjukdom  och  dödlighet  var  starkare  för
lwotenmellanmidjaochstussänförnågon

iyn:`å:.aEnxderåpaen|:?:ofååF:tiriå`å%tusnad#§aö:{d-
mellan    kroppsvikt   och    kardiovaskulär
sjukdom.

Ko7zftJz/sz.o7z.  Resultaten  talar för att en

ig:afsiån:;igTiii:aår::,:uds|:{ä::ifg|#l:d:å#;`s:|#:::
dominellt fett lätt mobiliseras och därige-

E?amfe:äp;å:rsaor:eivs:åntuernkåöihaö:gnta#anT
sam  metaboiioi`  effekt.  Det  finns  experi-
mentella stöd för denna hypotes. En alter-
nativ  hypotes  kan  vara  att nägon  okänd
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faktor    (ett   speciellt    hormonmönster?)
skulle  kunna  leda  både  till  en  maskulin

!:a:äipos;{aosF{sutiå:t:,9ul{ååhmt.illenökadriskför

Kartläggning av självmord
och självmordsförsök i KAK
(Köping-Arboga-Kungsör).
KLeeråtatno,s:oun:#ta,rasdsjtss%e±n#,S#Åfögteerr¥khao,.

reu-
Närmanisittarbeteständigtträffarmänni-
skor kommer man även i kontakt med de
som uttalar livsleda. och har självmordstan-
kar. Hälso-och sjulwården har inte på alla
platserdenberedskapsomhävsförattom-
händerta  de  som  utfört  självmordshand-
lingar   och   denna   undersölming   syftar
bland annat till att
- kartlägga självmordsproblemens omfatt-

ning i KAK
- belysa  rutinerna för  omhändertagande

av självmordsförsök i KAK
- ge ett underlag för ställningstagande till

eventuella åtgärder för att förändra om-
händertagandet av självmordsförsöken i
KAK.
Mefod.. Undersölmingen genomfördes i

fyra  delar.  Del  ett var  en enkätundersök-
ning  där  berörd  personal  besvarade  .tre
öppna  frågor  om  nuvarande rutiner.  Del

#nådve:r4eärs?T9¥8=:tgä!L3n):nEea]Vt:J:ä|¥:ådreen.
gistrering  av samtliga  inkommande  själv-
mordsförsök på Köpings lasarett under ett
årochdelfyravarenintervjuundersölming
som riktade sig till människor som i sitt yr-
ke kommer i kontakt med människor som
gjort självmordsförsök.

Resz/Zfczf..  Enkätundersölmingen  visade
att det inte fanns någon gemensam policy
föromhändertagandeavsjälvmordsförsök.
Registreringen  av  självmorden  och  själv-
mordsförsöken visade bland annat att båda
grupperna  hade  en  avsevärt  högre  (3:1)
värdkonsumtion än kontrollgruppen två år
före incidensen. Av 49 personer som gjort
självmordsförsök gick 30  hem  utan sam-
talskontakt.

Intervjuundersölmingen   visade   bland
annat att ett stort behov av utbildning före-
ligger.

Ko7zftzz/sz.o7c.. Undersölmingen visade att
KAK ligger under riksgenomsnittet för död
genom självmord. Omhändertagandet var
bristfälligt  och  undersölmingen ledde  till
att en arbetsgrupp bildats för att utarbeta
ettlokaltvårdprogramföromhändertagan-
de av självmordsförsök.

En sjuårsuppföljning av
en totalpopulation äldre
handihppade.
Giltis Samuelsson och Ove Dehlin, Cent-
rum f ör samhäusmeäcin, VåTdcentralen,
24010 Dazby

iögr7e?{g£:fee:eanvtåtaa:idiy{åEtperiiEgåageaf:iF€:

ningen i Dalby allmänläkardistrikt. Syftet
var att fastställa den faktiska förekomsten
av fysiska och psyldska handikapp i befolk-
ningen.  Totalt fann man  en prevalens  av

åå:d#`öpgpsTåd;r:;åsl:åse:npåbiaååocdeent;E:eq
Hösten  1983  gjordes  en  uppföljning  av
samtliga äldre födda 1918 och tidigare i den
ursprungliga populationen om  643  perso-
ner.

Mefod. Vid hembesök av distriktssköter-
ska  insamlades  data  om  förändringar  av
bland annat handikappets art och omfatt-
ning, ADL-nivån, sociala relationer, hjälp-
behovet  etc  samt om  mortaliteten  under
uppföljningsperioden.

Resz/Zfaf. Av den ursprungliga populatio-
nen från 1977 om 643 personer hade under
perioden  fram  till  1983  sammanlagt  296
personeravlidit,detvillsäga46procent.De
avlidna karaktäriserades, i jämförelse med
den  överlevande  populationen,   av  ldart
sämre rörelsefömåga och ADL-nivä. Om-
sorgsinsatserna för de avlidna var även av-
sevärt större. I den överlevande populatio-
nennoteradesundersjuårsperiodenföljan-
de förändringar. En signifikant försämring
av rörelseförmågan, i stort stabila värden
vad gäller ADL-nivån, £örsämring av hör-
selfunktionerna och en ölming av andelen
ens ambo ende. Vid uppfölj ningstidp unkten
bodde signifikant fler på ålderdomshem el-
ler sjuldiem. Cirka 85 procent bodde kvar i
sina hem.

Dödlisteten i ett stickpmv
av män ur allmänna befolk-
ningen jämfört med manli-
ga alkoholister som varit
intagna på alkoholklinilL en
uppföljning efter åtta år.
Sture Mi}tze{1,  Institutionen f ör Allmän-
me_dicin,   Ahademiska   sjukhuset,   Upp-
sala.

Dödligheten bland alkoholiserade män har
tilldragit sig intresse framför allt från alko-
holläkare,  patologer  och  rättsmedicinare,
som tycker att dödsfall bland personer un-
der 60 år alltid bör föranleda en ingående
utredning  och   obduktion  bör  utföras  i
praktiskt taget samtliga fall.

omu#3ermåååfig|agz|?{-o|hgos|fs:gr|jå:i:åtgsr,Fci{p-
prov om 196 män ur normalbefollmingen i
Stor-Stocldiolm   för  att  deras   sjuldighet
skulle  kartläggas.  Bägge  grupperna  var  i
åldern 20-65 är och de undersöktes medi-
cinskt, socialt och psykologiskt. Genom in-

å:r¥|um:utnfåäsrå|p¥;F{å|oocgis?{|fdupnrdoevrsstå|g=i:g:
ar sällades de ut ur stickprovet, som miss-
brukade alkohol.

Social bakgrund och uppväxt lilmade va-
rann hos alkoholisterna och de som miss-
brukade alkohol i normalgruppen. Vi jäm-
förde dödligheten hos de 373 alkoholister-
na med de 196 männen över en 8-ärsperiod.
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Bland de 196 männen ur normalmateria-
let fanns 13 som missbrukade alkohol och
som gjort det i mer än 15 år samt hade en
mediankonsumtion av alkohol på 57 g/dag.

3|äs`;ågste7c|?äåc;åtai||Foofåå`eToa:årdiå.`etupp-
Av de 373  alkoholisterna fann man att

dödligheten  var  24,7  procent  eller  92  av
373 hade dött under 8-ärsperioden. Dödlig-
heten var 15,4 procent bland de 13 ur nor-
malmaterialet, det vill säga 2 av 13.

Ser man till hela normalmaterialet som
återstår, 183 män, så var dödligheten i den-

#ångtrluäpgTe4åååreoå::itiad::eT:ålns.ägasignifi-

Stressundervisning i
behandlingen av hypertoni
i primärvården.
Fkiådzsabaro:Zt,o{r:##,stBartietffGTri|jöMmae,%åTS:_,

vTåörrdecseTn#eaolreen,,,Ksrtoa#eanns,|i#t#tdu|yfböerråsyohcoh-

social Mitjömedicin.

Underdensenaste10-årsperiodenhar'flera
kontrolleradestudiergenomförtssomvisar
att undervisning i bio-feedback  och/eller
avslappningkangeblodtryckssänlmingvid
es§entiell hypertoni.  För att denna typ av
behandling skall utgöra ett realistiskt alter-
nativ på en vårdcentral krävs att den kan
inlemmas i det dagliga arbetet där. Den nu
aktuella studien skall ses som en förstudie
av praktisk tillämplighet.

Alla patienter som under 1979-1981 er-
hållit diagnosen hypertoni vid Tumba all-
mänläkarmottagning och som var högst 45

årä,#gJ;oååred=|å'aggraunpdpäiFåliå%fseö|:`:iåegr:åi
a) Vid minst en mätning under det gångna
året minst 150 mm Hg systoliskt och/eller
95 mm Hg diastoliskt. b) Ej renal eller endo-
krin   genes   till  hypertonin.   c)   Högst  en
blodtrycksmedicin och i så fall diureticum.
Det  fanns  sammanlagt  21  personer  som
fyllde dessa kriterier och av dessa förldara-
de sig 18 villiga att delta. Av dessa deltog tre
bara i första mötet och ytterligare två per-

åoeEårnsdf;agdeenebftöeriå`doen,:rfi;pde,:iyocT(ee?iåTtae:
med  ett  blindförfarande  av  en  sköterska
(som ej hade med behandlingen att göra) på
en  icke-behandlingsdag  under  respektive
kontroll-,  försöks-  och  uppföljningsperio-
derna. Behandlingen som skedde i grupper
om  fyra  till  sex  personer  med  möten  en
gång i veckan  10 gånger bestod av tre hu-
vudmoment:  1) Att göra patienterna mot-
tagliga för tanken att de kunde påverka sitt
eget blodtryck genom att a) visa med själv-
mätningavblodtryckethurtrycketvarierar
under en vanlig arbetsdag och att b) genom
en  enkel  bio-feedback-procedur  visa  hur
aktivering i kroppen kan påverkas. 2) Att
lära patienterna att slappna av och att infö-
ra avlsappning i sina dagliga rutiner. 3) Att i
gruppdiskussionen    penetrera    stressmo-
ment som ofta återkommer samt praktiska
möjligheter att göra något åt dessa. De två

ii;åsgtså:sgåpv:e:?:{,:u:.:#s:iå:å::ds:r:`å:åi.oid:-
avRdeesul|:aiä:pvpi:ååsei?Fgenrinfipkla:farJ,epg:uo:åi)

skillnader i förväntad riktning både när det
gällde  det  diastoliska  och  det  systoliska

glcohd:rpypcj;#åsepreåiåå:rsiåaoncEeåhdaennd|i:å:
rasidanursprungslägetochunderkontroll-
perioden.

Vår slutsats är att det på en större vård-
central  är  praktiskt  möjligt  att  anordna
stressundervisningsgrupper   för   personer
med måttlig hypertoni, att denna typ av be-
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handlingkangeenblodtryckssänlmingoch
att  sjukgymnaster  under  handledning  av
psykolog kan genomföra den.

Behandling av medelålders
personer med dukosintole-
rans.
|ancederholmo_chLarswipell,Lt!Fqrst.a-
tionen   Bangårdsgatan  oc_h_  Medicjnska
klinihen, Ahademiska sjukhuset, Uppsa-
'cz.

Behandlingen av glukosintolerans (GI) kan
varaawärdeipreventivtsyfteförattmins-
ka risken för manifest diabetes och hjärt-
kärlsjukdom.  Här  redovisas  resultatet  av
6-12 månaders behandling av Gl jämfört
med  6  månaders  observation  av  en  obe-
handlad GI-kontrollgrupp.

Mcz£Grz.czl  Från  en populationsstudie  av
47-54 år gamla kvinnor och män rekrytera-
des 43 individer, som uppfirllde WHO:s kri-
terier för Gl vid upprepad OGTT. Som obe-
handlad  kontrollgrupp  t].änstgjorde  18  av
dessa,somfickuppgiftomdiagnosförstvid
en  andra  undersölming  efter  6  mänader.

t?oväiå;2eål:1rahgålcit::åirn,:å,rFeittigåh`rveisdtrålå:
hov kalorier, tillägg av fiberrik kost) av lä-
kare och dietist. Motionsråd tillämpades på
egen hand av 16, medan 9 ingick i särslrild
motionsgrupp, 1 timme per vecka med le-
dare under 3 månader.

Mefoder.   75  g  OGTT  utfördes,  totala

i:eiaf:Båu#n#ora;ir;g:eå`i::iåaiiåEi?eT:eiryä#is:
nor och män.

Reswz£cz£. I kontrollgruppen sågs inga sig-
nifikanta  sldllnader,  medan  behandlings-
gruppen efter 6 månader visade signifikan-
ta  (p  <  0,001)  förbättringar  av såväl  2-h
glukos som AUC. Cirka hälften av behand-

Å:5sngråTpreendue|:tig:å:rF|ålå::;å|!,9isåFi
och  BM1°/o  observerades.  En  förbättring
av  konditionstest  i  motionsgruppen  sågs
(p = 0,05).

Tio av de behandlade som efter 6 måna-
der fortfarande uppvisade 2-h glukos < 7,0
mmol/l  erhöll  SU-terapi,  1,25  mg  glipize
gavs före frukost under 6 månader. Man er-
höll en signifikant minskning av 2-h glukos
och  av  AUC,  men  ingen  minslming  av
BM1°/o.Ytterligare4individerficknomali-
serad  OGTT, varför totalt 2/3  av den ur-
sprungliga behandlingsgruppen normalise-
rades under hela studien.

Ko77ftJz/sz.o7t.  Med information om kost,
motion och Gl som risld:aktor är det ofta
möjligt  att,  med  måttlig  insats  av  läkare,
dietist och motionsledare, tills vidare nor-
malisera  Gl  hos  individer  i  50-årsåldern.
Denna studie gav ej underlag för att utvär-
dera behandlingen av Gl med SU-medel.

Pmblemorienterad, deltai
garst!pd undervisning som
undervisningsmetod hos
äldre med t5p av lI-diabetes
mellitus
Melcher Fdkenberg, Birgitta Elwing, die-
tist,  Ann  Göransson,  fil  kand,  Birgittq
HellstTand,diabetessjukshöterskaochul-
la Riis, docent.

Vid vårdcentralen i Kisa har de terapeutis-
ka effekterna av ett diabetesundervisnings-
program   baserat   på   problemorienterad,
deltagarstyrd undervisning (en elevcentre-

rad  metod)  utvärderats  tvärvetenskapligt
tillsammans med pedagoger. Studien är po-
pulationsbaserad.

För att ingå i studien måste patienten va-
ra 55-73 år gammal, bo i eget boende och
ha icke insulinberoende diabetes. En kon-
trollgrupp gavs konventionell, lärarcentre-
rad undervisning. De terapeutiska effekter-
na studeras före och efter interventionen
På#:bne£tve§::iaterad     kunskap,     beteen-

deändringar avseende kost- och motions-
vanor  och  för  det  tredje  metabol  profil
inlduderande Hb Ai.

Skälen för att icke vilja deltaga i studien
studerades   även.   Signifikant  förbättring
avseende kunskap och Hb Ai-nivåer note-
rades i gruppen som deltog i diabetesunder-
visningsprogrammet anpassat efter patien-
ternas   sjukdomsrelaterade   problem   och
behov.

Vad uträttar distrikts-
gymnasten?
Sven Kullman, Vårdcentralen Fröslunda,
Eskilstuna.
En  av  allmänmedicinarens  vanligaste pa-
tienter är den med symptom från rörelseap-
paraten. Många av dessa remitteras till di-
striktssjukgymnasten som är en relativt ny
medarbetare i primärvården och vars iden-
titet och verksamhet i mångt och mycket är
oklar.

Vid vårdcentralen Fröslunda, Esldlstuna,
har vi försökt strukturera distriktssjukgy-
manstens verksamhet.  Som ett led i detta
arbeteharviutförtenpilotstudieivilkenvi
beskriver de patienter som kommer för be-
handling. Given typ av behandling, tidsåt-
gång för denna samt effekten av given be-
handling har värderats.  En  egen  diagnos-
kod har använts som baserats på lokalisa-
tion av symptom, typ av symptom samt för-
modad etiologisk faktor.

126  patienter  har  följts.  Sammanlangt
1.07 0 behandlingstillfällen har registrerats.
21,4 procent av patienterna har haft symp-
tom  från  huvud-hals-rygg,   18,3   procent
från lmä och 12,7 från ländrygg. Knäpatien-
terna  svarar  för  cirka  25  procent  av be-
handlingstillfällena.

En  del  resultat  från  denna  pilotstudie
presenteras. Betydelsen av utvecldandet av
enkla £unktionstest diskuteras.
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MEDICINSEA
KURORTER

•  Modern sjukvård i trivsam miljö.
•  Aktivering, rehabilitering av rörelsehindrade, konva-

lecenter och många andra sjukdomsgrupper.

•  Goda behand[ingsresurser under ledning av läkare
och kompetent sjukvårdspersonal.

•  Vegetarisk kost och diet efter ordination och önske-
måll

•  Stimulerande samvaro i traditionsrik miljö - anpas-
sad till nutida krav på komfort och trivsel.

•  Vårdbjdrag genom landstingen -kontakta kurorten!
•  Kurs-och konferensmöjligheter.

Skn.v eller n.ng respektive kurort -så får Ni prospekt över följande kurorter:

HULTAFOF]S HÄLSOCENTEF]
51700 Bollebygd.
Tel. 033/95050.
Överläkare: Dr. N. Blomstedt.

LOKA BRUNN
71060 Grythyttan.
Tel. 0591/30080.
Överläkare: Dr. Sigvard
Avander, Karlskoga

LUNDSBF]UNNS KUF]OF]T
53300 Götene.
Tel. 0511/57190.
Läkare: Dr. lngegerd Rooth.

MÖSSEBEF]GS KUF]OF}T
521 00 Falköping.
Tel. 0515/13220
Överläkare: Doc. Hans Dencker.

NYHYTTAN
71300 Nora.
Tel. 0587/60400.
Läkare: Leg, läk. Carl Prästiin.

SÄTRA BRUNN
73300 Sala.
Tel. 018/139770. lntendent
och överläkare: Dr. Nils-Johan
Höglund, Uppsala.

BADHOTELLET I TRANÅS
Box 1001, 57301 Tranås.
Tel. 0140/14120.
Chefläkare: Dr. Bo Hallbrink.

VAF]BERGS KUF}OF]T
43201  Varberg 1.
Tel. 0340/88000 vx.
Överläkare: Börje Källgård.
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Kongressrapport
lI:a svenska
Balintmötet Umeå,
februari 1984
Nyckelord:   Balintgrupper,   kongress-
rapport.

Den 10-11 februari 1984 hölls i Holm-
sund,Umeå,detlI:asvenskaBalintmö-
tet. Erfarenheter från det 1 :a mötet har
publicerats  tidigare  (1). Allmänmedi-
cinska sektionen vid Umeå universitet
var arrangör  och ett drygt 40-tal all-
mänläkare,  psyldater  och  psykologer
deltog.  Som  särslrilt  inbjudna  gäster
fanns    överläkare    |ohan    Cullberg,
Stoclholm och dr Michael Courtenay,
allmänläkare från London. Den sena-
res bidrag till konferensen har redovi-
sats på annat håll (2).

Konferensen hade under sina två da-
gar fyra fungerande grupper med en
handledare i varje grupp. Vidare visa-
des som ett speciellt inslag en videoin-
spelning av en Balintgrupp, där en av
gruppdeltagama presenterade  ett pa-
tientproblem.  Efter  visning  av  grup-
pens arbete visades sedan mötet mel-
lan läkaren  (den  ensldlde gruppmed-`lemmen)ochpatientenocksåpåvideo.

Denna kronologisk omvända presen-
tationsordning gav många stimuleran-
de` reflektioner.

Flera intressanta temata kom upp i
de ensldlda grupperna och vid redovis-
ning i p|enum.

Urval av deltagare
Diskussionen blev lång om man skulle
ha  ett aktivt urval  av deltagarna till
grupper.  Balint själv intervjuade sina
blivande  deltagare  och  gav  godkän-
nande i varje enslrilt fall. Han har i en
av sina ldassiska böcker  (3)  närmare
utvecldat behovet av en urvalsprincip.
Hap menar att tre grupper av läkare
har  en  tendens  att  sluta.  1.  De  med
egna större personliga problem. 2. De
läkare som använder gruppen för att
tala om hur saker och ting egentligen
skall vara. 3. De som vill ha bestämda
regler för hur man skall göra i vissa si-
tuationer. Balint ville ha ett ömsesidigt
samförstånd om villkoren innan man
började.

I vår sjulwårdskultu finns en ovilja
(rädsla)  att  begränsa  deltagarantalet
("kommen i alla som arbetar och ären
betungade").Eftersomettsärsldltmått
avpersonlighetsengagemangingåriar-
betet blir en avgränsning nödvändig.

Under  diskussionen  gavs  exempel
på kollegor som initialt "tjuvlyssnat"
en tid under de övriga gruppmedlem-
marnas relativa irritation. En av dessa
tveksamma deltagare blev underhand
en  av  de  verldiga  tillgångarna  i  en
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grupp. En viss öppenhet och ett accep-
terande inför de som bara "vill pröva"
framhölls. Respektera en tvekan (mot-
stånd) och hindra ingen att få en möj-
li8het.

I  några  lokala  FV-utbildningspro-
gram i landet har man dislmterat obli-
gatorisk  Balintgruppverksamhet.  De
flesta  av  konferensens  deltagare  ut-
tryckte tveksamhet inför detta. Frivil-
ligheten underströks. Det fanns enligt
Courtenay  ''other  ways  to  reach  the
goal". Bland engels|[a allmänläkare är
intresset inte så särsldlt stort för Ba-
lintverksåmhet. Coutenay gav siffran
cirka  15  procent  av  allmänläkarna  i
England   som   var   intresserade   och
arbetade med en medvetenhet om pa-
tientläkarförhållandets  betydelse.  Ef-
ter att ha hört den svenska diskussio-
nenuppfattadehanattsifffaniSverige
sannolilst låg bra mycket högre!

Kontrald/gmppstorlek
1 anslutning till diskussionen om obli-
gatoriskt/frivilligt   deltagande  berör-
des  också i plenum kontraktets nöd-
vändighet och utformning. Det under-
ströks vilsten av ldara regler ffån bör-
jan.    Gruppmedlemmar,    handledare
och administration bör vara ldara över
premissernainnanmanbörjar.Särslrilt
när personer kommer utifrån är kon-
traktet väsentligt. Kontraktet innebär
enåtstramningochkoncentrering-ra-
mar är nödvändiga för att överhuvud-
taget förstå psyldska skeenden. Tider-
na hålls bättre, frånvaron blir mindre
och usäkterna färre.

7-8   personer   ansågs   vara   bästa
gruppstorleken,  med  färre  deltagare
ökar  lätt risken för  "mässfall".  Kom-
mer deltagama från samma vårdcent-
ral   får   gruppen   lätt   karaktär   av
p-grupp.Meddeltagarefrånfleravård-
centraler    uteblir    arbetsplatsproble-
men till förmån för yrkesrollens foku-
serin8.

Avslutande kommentar
|ohan Cullberg deltog under dagarna
som gruppledare för gruppen "handle-
dare" och avslutade konferensen med
en del reflektioner som uppkommit i
anslutning till gruppens arbete och till
plenumdiskussionerna.

Han  såg  ett visst  inneboende  pro-
blem i att det ofta är psyldater/psyko-
loger som är handledare. Handledning
innebär  för  dessa  ofta  psykoterapi-
handledning medan begreppet allmän-
läkarhandledning har en mer konlnet
innebörd.    Psylriater/psykologer    ser
handledning som något som skall 1eda
till bättre förståelse och förhoppnings-
vis bot.

Allmänläkaren vill ffamför allt lära
§ig att bättre handskas med problemsi-
tuationer. Att försöka lindra och trösta
och inte alltid sträva efter bot är kan-
ske en mer realistisk målsättning. Blir
boten en central id6 utesluts patient-
grupper ffån den psyldatriska psykote-
rapitraditionen - något för psyldater
att reflektera över.

Begreppen handledare och grupple-
dare var oklara och ofta synonymt an-
vända under dagarna. Cullberg under-
strök att det faktiskt var som grupple-
dare man ledde Balintgruppen. Det in-
nebar att arbeta med grupper, att inte
ge  färdiga  lösningar,  utan  låta  grup-
pens egen kapacitet av fria associatio-
ner, öppenhet och egna livserfarenhe-
ter komma fram. Den speciella grupp-
kunskapen efterlystes mer i diskussio-
nerna. Vad är positivt med att arbeta i
grupper, vilka fällor kan finnas?

Med  anledning  av  patientbesöket
som visades på videobandet kommen-
terade Cullberg en del king patientens
symtom och vad de stod för. Av tradi-
tion lär vi oss att symtom är något då-
ligt  som  skall  bort.  Men  symtom  är
också en sorts bro som för patienten
till doktorn och på den bron finns nå-
got som skall föras över och meddelas.
Cullberg kommenterade också en del
om  Balintgruppernas  olika  karaktär
(med och utan handledare, olika typer
av deltagare  etc)  och avsalmaden av
enhetlig definition. Han menade att ett
behov  av  en  speciell  Balintsamman-
slutning tycks finnas som kan bidra till
en  uppstramning  och  definiering  av
lniterierna för en Balintgrupp. En så-
dan  sammanslutning  måste  komma
någongångmeninteförtidigt.Detkan
låsa. utvecldingsmöjligheterna och för
tidigt fastställa lffiterier på vad Balint-
verksamhet är.

Det lämpliga i att nu bilda en Balint-
sammanslutning avslutades så konfe-
rensdagarna.Ingetbeslutfattades-till
nästa Balintmöte i  slutet av oktober
1984 i Stocldiolm skulle frågan förbe-
redas och där vidare diskuteras.
Bengt Mattsson
Distriktsläkare/ldinisk lärare
Umeå vårdcentral, UMEÅ

Litteratur:
1.  Charpentier  H,  Sjöström  H, Will6n  G:
Balintgrupp - en väg för att ge patienterna
mera effektiv och adelwat hjälp. Läkartid-
ningen.  1984;81,  1809.
2. Mattsson 8 : Balintverksamhet i Sverige.
Några glimtar från det lI:a svenska Balint-
mötet,  Holmsund,  Umeå,  februari  1984.
Observanda Medica Ferrosan. 1984;3, 71-
73.

3.  Balint  M,  Balint  E,  Gosling  R,  Hilde-
brand P: A study of Doctors. Mutual selec-
tion and the evaluation of results in a trai-
ning programme for family doctors. Tavis-
tock, Lippincott,  1966.
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Hög ldass på allmänmedicinen i Skövde
LENNART HOLMQUIST

Höstens SEAM-möte höll,s på

?gl#|neg#häunsnåtfeäi%da:.pF##äqfv`år-
den a;v utveckling, oåh mån`ga
serrtina,rier o ch pzena,rsessioner
avhandl,ade orgarisatorisha fiå-
geståtlringa,r. Medj.ci,nsha iråge-
sot#%trneinvge%i%tråg.rdockaut

Da|e|tmä:#ms:d|å|!nseonrh-fg#%o%rita-

tion av medicj,n och al,lmäma
fiågestä[lringaT kring orgarisa-
tion, utveckling och sa,ma,rbete
mot a,ndra d,iscipliner.
Första dagen domi,nerades av
fvez##°anmpaa#aöl#sL#adsee#:#?srt±aerav
saritiäga men endast lwnde näT-
va,ra vid två. Vid slu±et av dagen
sa,mmanf attades de f emton
serimriema. Hdr fötjer en
sammanf attring ti;v samma;nfatt-
nin8en.

Nyckelord:  Vidareutbildning,   konfe-
ransrapport, SFAM:s höstmöte.

FoU-arbete i primärvårde
Ett viktigt syfte med forslmings- och
utvecldingsarbete inom primärvården
är att söka ny kunskap. Gränsdragning
måste  dras  mellan forslming  och  ut-
vecldingsarbete  och  produktkontroll.
Med  det  senare  menas  ett  skede  då
kunskapen omsätts i praxis. I den sist-
nämnda verksamheten får medel inte
tasfiånforslmingenutandenmåstein-
gå i  den reguljära  driften.  Det måste
finnas utrymme för forslming i primär-
vården.

De största FoU-hindren i primärvår-
denärbristpåresurserochforslmings-
tradition. En nödvändig förutsättning
är att det finns utrymme för en positiv
forskarmiljö,    drivhusldimat.    Forsk-
ningsintresserade allmänläkare måste
ha möjlighet att stödja och stimulera
varandra.    Handledarfunktionen    är
ofullständigt  utbyggd  men  de  miljö-
och    samhällsmedicinska    enheterna
kanske kan bli en resurs.

Mycket  viktig  målgrupp  för forsk-
nings- och utvecldingsarbete är FV-lä-
karna. En fördel med forslming i pri-
märvård är att vi har kontakt med ett
stort och brett patientunderlag.

Video- och TV-användning i handled-
ning och utbildning
Många vårdcentraler  har  videoband-
spelare men salmar kamera.  Det kan
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Vår  nyaste  professor  i  allmänmedicin  Calle
Bengtsson,  Göteborg.
Foto:  Bo  Haglund

vara skäl att införskaffa en sådan då
den kan vara en stor tillgång. Videon
kan användas till att
• Fömedla kunskap
• Bearbeta förhållningssätt

Exempel på kunskapsförmedling är
pati entutbildningsprogram, utbildning
av  FV-läkarna  i  till  exempel  fallbe-
skrivningar,   operationer,   patientun-
dervisning.

Det kan vara svårt att bearbeta för-
hållandet mellan läkare och patient då
handledaren  är  närvarande  vid  pa-
tientintervj uer. G enom vide obandning
avsamtalmedpatienterkanmanlätta-
re   analysera   patient-läkarförhållan-
det.

Intervjuer med äldre människors er-
farenheter  av  samhälle  och  sjulwård
ger  också  värdefull  information  och
perspektiv på primärvården.

Datorstöd i primärvården
Hårdvaran - datorerna, får en allt stör-
re kapacitet och kostnaderna sjunker.
Mjulwara - programvara, blir alltmer
användarvänliga.  För närvarande  på-
går flera projekt av vilka ett visades i
pralstisk  funktion  i  Skövde  (Swede-
star). Att datorisera hela j ournalen an-
sågs  för  några  år  sedan  som  alltför
otympligt. Nu finns system som är be-
prövade och ekonomiskt försvarbara.
Områden där datorisering kan vara till
hjälp  är  journalslrivning,  patientad-
ministration,  kommunikation  sluten-
vård-öppenvård,      laboratorieanalys,
basdataregistrering   och   ordbehand-
ling.

Postinfarl"rård inom primärvården
lnfarktuppföljningen lffäver ofta inte
kardiologisk expertis. En viktig förut-
sättning är kontinuitet. Primärvården
är då väl lämpad.  Uppföljningen bör
ske efter 3, 6, och 12 månader. Oftast är
upplevelsenavattvarasjukmerinvali-
diserande  än  de  somatiska  riskerna.
Man  bör  avdramatisera  sjulwården.
Sjukskrivningen  måste  individualise-
ras och kan oftast göras betydligt kor-
tare än vad nu är fallet. Positiv effekt
av infarkten kan vara att ge modet till
ändrad livsstil, till exempel sluta röka,
ändra     arbetsförhållanden,     minska
stress, bli fysiskt mer alstiv.

ÖNH i primärvården,
samarbetsfomer
Det  är  avsevärda  sldllnader  mellan
storstad och land. För några år sed-an
hade Karolinska sjulhuset upp emot
20.000 akuta besök per år på öronmot-
tagningen.Vidkärnsjuldiusetiskövde,
som  samarbetar med  en väl  utbyggd
primärvård,  där  ser  öronläkarna  få
vanliga tonsilliter och otiter. Däremot
behövs  öronkonsult  i  primärvården.
Om allmänmedicinen ska ta över öron-
sjulwården krävs att åtminstone 3 må-
nader av FV-utbildningen förläggs t`ill
öronldinik.   Öronmikroskopet  är  ett
nödvändigt hjälpmedel vid vårdcent-
ralen.

Telmiken i primärvården
Diskussion  om telmiken i primärvår-
den har levt i skuggan av slutenvården.
"Medelstilldelarna"    rekryteras    från
slutenvården varför primärvården har
blivit missgynnad.  Primärvården kan
förbättra sina telmiska metoder men
det behövs då innovationen inom pri-
märvården och vi kan inte "bara" ärva
telmiken från slutenvården. Vi behö-
ver till exempel utrustning för snabb
och  enkel  diagnostik,  rationell  hem-
sjulwård  med  mera.  Vid  kommande
SFAM-möten bör  det finnas med  åt-
minstone ett telmiskt seminarium.

D ecentraliserad l edningsfu nltion
primärvård, Skaraborgsmodellen -
för och emot
Skaraborg har drivit de centralisering-
en långt. Man har gått från sjuldiusdi-
relstion via blockorganisation till loka-
la primärvårdsnämnder.

Man har nu en styrande treenighet
med di striktsl äkare, primärvårds direk-
tör, föreståndare inom vari e kommun.
Detta har gett fart åt primärvårdsut-
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Pausgymnastiken  var uppskattad.
Foto:  8o Haglund

vecldingen.  De  olika  primärvårdsdi-
strikten hade upplevt en positiv kon-
kurrens.

Genom   återkommande   ömsesidig
utbildning  har  politiker  och  primär-
vårdsföreträdare   ökat   kunskaperna
om  varandras  ansvarsområden.  Pri-
märvården har fått betydligt mer kun-
niga och intresserade politiker att vän-
da sig till. Det är lättare att göra lokala
prioriteringar, till exempel inköp av ut-
rustn,ing, utan krångliga beslutsvägar.

Däremot  framgick  inte  hu  man
kunde  påverka  de  centralt beslutade
budgetramarna.  Medaljen  har två si-
dor,   lokala   självbestämmanderätten
kan ocl#å innebära mindre möjlighe-
ter  att påverka  de  centrala besluten
somtillsyvendeochsiständåstyrinne-
hållet.

Debattglädje  utmärkte  mötet.
Foto:  Bo Haglund
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Teminalvård
lnomprimärvårdenharvienbristfällig
utbildning i vård av människor i livets
slutskede. Döendets faser är vildiga att
känna till:  Chock, förnekande, vrede,
agressivitet,   depression,   köpslående,
accepterande, sldlj ande.

Depressionerna   behandlas   inte   i
första hand med farmaka utan med tid
och medkänsla. Smärtan däremot kan
välbehandlasmedinjektionervarfjär-
de  timma,  företrädesvis  med morfin.
Patienten ska inte behöva be om detta.
Förhållandetmellanpatientochperso-
nal ska känneteclmas av öppenhet, är-
lighet och förståelse.

Det  öppnar  sig mycket spännande
fält  för  allmänmedicinen.  Terminal-
vård, hemsjulwård och hembesök ser
jag som de stora nya frågorna inom all-

mänmedicin.  Om  vi  bygger  ut  hem-
sjulwården och återinför hembesöken
kommer vi att ha betydligt lättare att
förståvilkenrollhälso-ochsjulwården
egentligen  har  bland  människor.  Vi
borde oftare lämna vårdcentralen för
att bättre lära känna våra patienter i
deras egen miljö.

Hypertonidiagnostik  -   noggrannare
blodtrycksmätning
Ettparstörrekontrolleradestudierhar
visat nyttan av farmakologisk behand-
1ing  av  patienter  med  gränsvärdes-
blodtryck.  Mot bakgrunden  av  detta
ifrågasätts idag etablerade kriterier för
attställadiagnosenochinledabehand-
ling av hypertoni. Om de nya kriterier-
na accepteras skulle det innebära att
en   tredjedel   av   medelåldersbefolk-
ningen skall läkemedelsbehandlas! Vi
ställer ännu större krav på att finna al-
ternativa behandlingsformer. Erfaren-
heten talar för att blodtrycksmätning
ofta  sker  slentrianmässigt.  Därför  är
det nödvändigt att vi kommer överens
om  enhetliga principer för hur blod-
trycksmätning ska utföras och att det
följs. Man uppdrog åt SFAM:s styrelse
att enas lning riktlinj er för blodtrycks-
mätning i den svenska primärvården.

Gränsdragning mellan medicinslst och
admiristrativt ledningsansvar
Denna plenarsession var i och för sig
mycket intressant men jag tycker den-
na fråga hör mer hemma i distrikt.slä-
karföreningen. Det är nödvändigt att
distriktsläkama   tar   sitt  medicinska
och    administrativa    ledningsansvar.
Genom en nära samverkan med admi-
nistratörerna kan vi utnyttja deras re-
surser.  I  de  stora  centrala  enheterna
bildas    lätt    onödiga    motsättningar
bland  annat  mellan  administratörer
och medicinpersonal. Det är nödvän-
digt att det medicinska ledningsansva-
ret hävdas ffamför allt för patientens
bästa och det kan ibland gå stick i stäv
mot facldiga intressen. De striderna är
vi tvungna att ta.

Hög ldass
SFAM-mötet i Skövde var av hög ldass.
Vid ett av seminarierna efterlystes en
drivhusmiljö för goda id6er och forsk-
ning. Mötet fyllde i det avseendet en
viktig funktion för mig som allmänme-
dicinare.

Författarpresentation:
Lennart Holmquist*< är distriklstöka-
re vid socialmedicinska avdetmingen,
Örebro.
*Postadress: Socialmed avd, Olaus Petri vårdcentral,

Storgatan 35, 703 63  ÖREBRO
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Hearing om vård-
lag : Konfrontation
blev försoning
Vad  är vårdlag?  Ett byråkratiskt på-
fund eller ett nödvändigt svar på vård-
centralens  organisatoriska  problem?
Vems intresse står i centrum, persona-
lens eller patientens? Hotas distrikts-
sköterskornas självständighet av hen-
nes delaktighet i vårdlaget? Frågorna
är många och brännande och lockade
en  talrik publik till  den hearing  om

ye:dÅadgasgoaTe:rarraågöesrtådTeisbf|?n?3:oTe3:
sor i Allmänmedicin i Uppsala. Mot sig
vid bordet hade han socialmedicinpro-
fessorn flån Kronan, Stoclholm, Leif
Svanström, som tidigt var med om att
dra igång vårdlag i Sjöbo.

Gösta Tibblin slog många med för-
våningnärhaninleddemedattberätta
att han själv deltagit i den hittills enda
kontrollerade studien av vårdlag. Året
var 1968 och det handlade då om in-
farlstmottagningen   vid   Sahlgrenska
sjulhuset,  som visade sig ha positiva
effekter på eftervårdens lwalitet. Sam-
arbete tyckte han var bra, men avvisa-
de  den  specifika  SPRI-tappning  som
värdlagetlanseratsi.Hanjäm£ördehär
med "icke seriös läkemedelsreldam". I
enpedagogiskbildserievisadehanhu
den svenske allmänläkaren från att på
30-talet ha varit en re§lig gestalt i sjuk-
vården,   på   70-talet   krympt   till   en
lmappt synbar prick.  På 80-talet har
allmänläkaren   något   kommit   igen,
men  då inhyst i  ett miniatyrsjulrius,

men,  argumenterar mot vårdlag.
Foto:  Bo Haglund
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som av Leif Svanström kallats "Babels
uthus". Som en av flera vårdlagsmed-
lemmar i detta miniatyrsjulhus är all-
mänläkaren svår att identifiera både
till person och ansvar, menade Gösta
Tibblin.Hansågocksåettproblemiatt
sjukgymnaster,  arbetsterapeuter  och
bammorskor har större upptagnings-
områden för sin verksamhet än vårdla-
gen och därför lätt hamnar utanför."Vårdlag,  vårdplanering  och  vård-

program, är alla uttryck för läkarbrist",
fastslog  han  med   agitatorislst  eft:er-
tryck, samtidigt som han såg flera icke
medicinska  skäl  till  ivem  att  införa
vårdlag: Läkarinflytande kan ihinskas,
centralstyrd liltiomighet bejakas och
facldiga intressen av flera tjänster till-
godoses.

Hansatteocksåettstortffågetecken
för b efollmingsansvaret. Distrilstsläka-
ren, distriktssköterskan, träffar alltför
få av invånarna i sitt område under ett
år för att begreppet skall vara verldig-
hetsföranlffat.

Enkät om vårdlag
"Trampar man aldrig någon på tårna,
står man stilla", replikerade Leif Svan-
ström.Vårdlagetrepresenterarennöd-
vändig utveclding. Taylorismens avhu-
maniserade organisationsfilosofi mås-
te överges även inom svensk primär-
vård. Organisationen består av mänsk-
liga relationer.

Leif Svanström redovisade en färsk
enkätomvårdlag.24procentavtillfrå-
gade  vårdcentraler  hade  organiserat
sig i något som man själv uppfattade
som  vårdlag.  Grundstenarna  i  vård-
lagsmodellen är enligt enkätsvaren att
fasta befattningshavare arbetar inom
ett geografiskt avgränsat område. Vil-
ka fördelar har då detta? Av enkätsva-
ren ffamgår, att man tycker det går lät-
tare  delegera arbetsuppgifter och be-

För vårdlag -  Leif Svanström.
Foto:  Bo  Haglund

slut.  Distriktssköterskorna kan ta  ett
större ansvar för patienterna. Under-
sköterskan kan ta på sig mer lwalifice-
radeuppgifter.Människorochfamiljer
med många problem kan få ett bättre
stöd. Där vårdlag finns var samarbetet
med primärkommunen bättre utveck-
lat.  Om här finns  ett orsakssamband
ger dock ir}te enkäten svar på. Det kan
var fråga om olika uttryck för utveck-
lingsvilja.

Nackdelama då?
Vårdlaget är sårbart.  Reservkapacite-
ten vid ffånvaro är mindre i en liten ar-
betsenhet.   Vidare   kan   arbetsbelast-
ningen    ibland     drabba    vårdlagen
ojämnt och det kan vara svårt att nå en
rättvis fördelning. Båda de här proble-
men kan dock till stor del undanröjas
om vårdlagen samarbetar två och två i
"tvillinglag".Någotsomavmångaock-
så upplevs som en nackdel är, att det
påtvingade och nära samarbetet utsät-
ter personliga relationer för stora på-
frestningar.Manärräddatthamnaiett
vårdlag tillsammans  med  någon som
man inte drar jämnt med.

Enriskärockså,attvårdlagetblirsig
själv nog  och försummar samarbetet
inom hela vårdcentralen.

SPRI:s roll
Huvudansvarig   för   SPRI-rapporten
om  vårdlag  är Kerstin Einevik-Bäck-
strand.Honsadebes.tämt,attSPRlinte
är en myndighet och därför varken har
vilja  eller befogenhet  att utfärda  de-
lnet om vårdlag, vilket Gösta Tibblin
antytt.  SPRl  producerar  och  sprider
id6er och förslag. Hon motsatte sig att
debatten skulle utmynna i en omröst-
ning  för  eller  emot  SPRI-rapporten.
Det handlade i stället om grundprinci-
pen;   ett  fast  samarbete  mellan   di-
strildsläkare    och    distriktssköterska
inom ett definierbart geografislst om-
råde och där telefonrådgivning ingår i
vårdlagets arbete. Hon vände sig också
emot, att när Gösta Tibblin ifrågasatte
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Seminarlm om
datorstöd vid
SFAM:s höstmöte
1984 i Skövde
Utvecldingen inom datorområdet går
mycketsnabbt.Förbaranågraårsedan
fanns vid sidan om Dalby mycket liten
erfarenhet  av  datorstöd  i  primärvår-
den. Under SEAM:s höstmöte i Skövde
samlades för första gången de svenska
praktikerna i primärvården jnom om-
rådet.

Lars  Berg, Tibro, redovisade inled-
ningsvis   lite    om    datorterminologi.
Minneskapaciteten  är  avgörande  för
val av system. Kapaciteten för micro-
och minidatorer utvecldas dock myc-
ket snabbt. Fördelarna med en micro-
dator är att den är nära användaren
och ger god integritet för patienten vid
hanteringen. Stordatorn å andra sidan,
har stor arbetskapacitet, minneskapa-

befollmingsansvaret,  han utgick från
situationen på platser där primärvår-
den är bristfälligt uppbyggd. Vårdlaget
kitiserades, när det i stället handlade
om att primärvården på grund av re-
susbrist inte fått chanserna att visa
vad den duger till.

Kenneth Vidäng från Boden ansåg,
att vårdlaget ger låga driftskostnader i
tid,detvillsägaetteffektivtsamarbete.
Han menade också att vårdlaget är en
förutsättning för att samarbetet med
socialtjänsten skall bli bra.

Ulf Nicolausson, Socialstyrelsen sat-
te  vårdlagets  medicinska  kompetens
ifråga. Han talade för en ''differentie-
rad kompetens" = specialister i vårdla-
get, i första hand barn- och gyn-1äkare.
En och annan allmänläkare i publiken
gav honom medhåll och tyckte att di-
strilstsläkama bör profilera sig för att
vårdcentralen   skall   kunna   erbjuda
fullgod medicinsk lwalitet.

Andra  varnade  för  att  samarbetet
med socialtjänsten kan bli alltför bra.
Individens absoluta behov av seketess
och integritet kan naggas i kanten av
otvungna samarb etsformer.

Landstingen och vårdlagen
Leif Svanström menade, att även om
inte  SPRl var en myndighet så hade
SPRI-rapporten blivit alltför styrande,
eftersom landstingen hade tagit den ad
notam. För att vårdlaget s'kall fungera
måste  det utgå från lokala förutsätt-
ningar  och initiativ.  Här blev till sist
åldagare  och £örsvarare ganska över-
ens.  Gösta  Tibblin  kmde  acceptera
vårdlag i Leif Svanströms version och
Leif Svanström var beredd att förkasta
termen vårdlag, om den alltför mycket
låste känsla och tanke. Konfrontatio-
nen förbyttes i försoning, och om detta
motsvaras  av  utvecldingen  på  fältet
återstår  att  se.  Handslaget på podiet
var i alla fall uppskattat.
Carl. Edvard Rudebeck
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Symposiet -datastöd  i  primärvård  samlade  många.

citet,ochkompetens.Detsistagermöj-
ligheter   till   avancerade    statistiska
berälmingar.  Figu  1  ger  en  översikt
över användarsystem inom några an-
vändningsområden i Norden.

Marlms Kallionen, Sundsvall, redo-
visade erfarenheter av microdatoran-
vändning  utifrån  Sundsvall.  Här har
han med 13.500 invånare i betjänings-
området behov av en minneskapacitet
av 2 megabyte per år för basdataregi-
strering.  Minneskapaciteten  som  be-
hövs för ett län av storleksordningen
260.000 invånare ligger på 30-40 mic-
robyte. Vid sådan basdataregistrering
lffävs mini- eller stordator.

I de flesta försök med datajounal-
hanteringharmananväntminidatorer.
S:t Bartholomew's i London är bland
de äldsta. Balsfjord i Norge  och Var-
kaus  i  Finland  är  nordiska  exempel.
Utgående  från  erfarenheterna  i Var-
kaus har ett svenslst projekt utyecldats
vid Kronans vårdcentral i Sundbyberg
i  samarbete  med  Gråbo  vårdcentral.
Detta  är  Sveriges  £örsta  exempel  på
helt datoris erad dataj ounalhantering.
Britt-Gerd  Malmberg  och  Rolf  Lin-
narsson   presenterade   "Kronstarpro-
jektet".   Projelstet  drivs  i   samarbete

Användarområde

Datajournal

Patientadm
system  (PAS)

Kommunikation

Basdata-
registrering

Uppslagsbok
Ordbeh/statistik

0

•  Balsfjord
DSAM
Bartholomeu's

•  Dalby

•  Jönköping
Primline
FASSIS

•  Sundsvall
Olofström

Foto:  Bo  Haglund

iF:efR:Sri::gE:it:::a:EnyåTenETtp:sr¥::|åteåt:
: Hörnstenarna i systemet är rutiner för
i patientregistrering,  tidsbolming, jour-
nalhantering och rapporter. Rapport-
generatorn kan användas för: Klinisk
forslming, epidemiologiska studier, be-
valming  av riskgrupper eller rislmiil-
j öer, studier av populationer eller sjuk-
domspanorama,     läkemedelsstatistik
(interaktioner med mera).

Senare under hösten hölls eff möte i
Sundsvall under samma tema. I anslut-
ning  till  allmänmedicinkonferansen i
Lund i juni 1985 kommer nordiska er-
frienheter att redovisas. Några viktiga
frågeställningar som vi hoppas få be-
lysta är: 1. Microdatorn vid basdatare-
gistrering,   2.  behöver  primärvården
micro-eller macrodatorstöd? 3. datori-
serad joumalföring i primärvård?

Det    fortsatta    erfarenhetsutbytet,
kommer för svensk del, att följas upp
genom ett möte under hösten  1985 i
Lerum. Arbetet   som påbörjats utgör
en viltiig fortsättning på det som bas-
datagruppen utförde.

Bo Haglund

•  Egilstadir      .  Dasis-Sthlm
•  Warkaus

Kronan

•  Lerum           .  Dasis-Sthlm
-Malmö

Kommun-Data-Södermanland

•  Dasis-Östergötland

•  FASSIS

•  Företagshälsovård
Privatpraktiker

•  Örebro-universitet
Hofors-kommundata
Tibro/Skultorp-landsting

•   Primline/Medline

Mikro-
- nära användaren
- 8Od integritet

Stor-
DATOR

- arbetskapacitet
-.minneskapacitet
- kompetens

Figur 1. P[atser där datorstöd utvecklats fördelas efter användarområde och typ av
datorkraft.
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Möte om
datoranvändning
i primärvård
MARKUS lmLLIONEN

Datoriseringen av svensk pri-
märvård är inne i smekmånads-
f asen, detta blev något ci,v sam-
mar[fattning på dst första mötet
°v#rdd.af°]roa#nvftä#sds#:#åe3#]!:#{ä#;s_

lök"e, distrik±sshöterskor, löka;r-
sekretera,re, systemmån, me¢
mera samlades 29 och 30 oklo-
ber 1984 i Sundsval,l titl mötet,
som a,nangerades a,v Vårdcenft_a-
len Centrum i Sundsvall, Lands-
tinget Västernorrla,m¢ o ch Medi-
cinska forskringsrådets sektion
för häl,so- och sjukvårdsforsk-
nin8.
Syftet vc[r af f redovi5a h_ur lånst

?:toamut:veecn%#pg##f#ärt_
en kort lristor{k och bakgrunds-
b eskrivrting redovisades stt fler-
tal, både små och stora u±veck-``:S:::`:.:-:`::-:::=`:-:,.--::`:::`::=i:::::::---`::::-:.:`:`:`-.--=--`::`.

-dessa projekl och därefter avslu-

Lennart  Gustafsson,  MFR,  diskuterar  och  visar  Quest,  en  programvara för  FoU-ändamål.
Foto:  Lars  Berg,  DL Tibro.

tades mötst med en di,skussion.
Fså##iådsea##Z£t,avtitL#%egeanvper-

mötet.

Nyckelord: ADB, datorstöd, informa-
tionshantering, primärvård.

Bakgrund
Landstingsrådet  Alf  Wedin,  Väster-
norrland,droguppriktlinjerfördatori-
sering u sin synvinkel: sekretess, sä-
kerhet och sysselsättningsaspekter vil-
le han föra upp i första rummet.

Den korta historien  om medicinsk
registrering belystes av Christer Gun-
narsson,  distriktsläkare  i  Örnskölds-
vik.HanredogjordeocksåförBasdata-
gruppensrapport,enavgrundstenarna
i kommande registreringsverksamhet.

"Att gifta sig med en masldn" var en
tråd i Bengt Dahlins  presentation av
primärvårdens lHav på datastöd. Vi är
nu inne i smelmånadsfasen, entusias-
men  driver på och  den konstruktiva
lritiken salmas ofta. Informationshan-

Koncentration  inför  datorn.  Majlis  Palmen,  Skurup,  visar  databokningssystem.
Foto:  Lars  Berg,  DL Tibro.
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tering  kostar mycket  tid  och  pengar.
Ungefär25-30progentavläkararbets-
tiden ägnas åt informationshantering.
Här har datorn en given plats i framti-
den. Det är dock viktigt att kraven på
datorisering  kommer  från  användar-
håll.

Göran Sterlqr, MFR, avslutade inled-
ningsdelen  av programmet.  Datorise-
ringen, speciellt mikrodatorn, kommer
att förändra forskarsamhället i positiv
riktning.  Det  blir  lättare  att  hantera.
och  bearbeta  stora  material  på  egen
hand för forskaren. Ett stort problem
är  att  få  överblick  och  lwalitetssyn-
punkter på all den programvara som
erbjuds. Umeå universitets datacentral
(UMDAC) har planer på att starta en
programbank  för  dataprogram  inom
forslmingsområdet.  Dit  kan  forskare
vända  sig  för  rådgivning,  hjälp  med
programval etc. Något för primärvår-
den att ta efter?

AJriu ell datorutve clding
Älvsborgs läns landsting och vårdcen-
tralen ltionan i Sundbyberg samarbe-
tar med en anpassning av det i Finland
använda Finstar-systemet, i svensk ver-
sion kallat Sz4Jeds£czr.

Manhartagitdetdjärvastegetattdi-
rekt   pröva   med   heldatorisering   av
journalen.  Till  denna  skall  därefter
vårdadministrativa  system fogas.  Da-
toriseringen  utgår  helt från basenhe-
ten,  vårdcentralen-1diniken,  vilket  är
ett   annorlunda  grepp  jämfört  med
centralstyrd    administrativ   datorise-
ring. Britt-Gerd Malmberg redogjorde
för valet av Swedstar och Rolf Linnars-
sonvisadepåmöjligheterochbegräns-
ningar med programvaran. Man hade
haft denna i funktion i cirka 1 månad
föremötet,varförnågramersystemati-
serade erfarenheter ännu salmades.

Datorisering av jounalen är något
som  många  ser  på med  stor  skepsis.
Swedstar-projektet skall dock ses som
ett pilotprojekt på lång  sikt och inte
som  exempel på datorisering som  de
närmaste åren kommer att beröra oss i
primärvård.
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Vårdcentralen i Hofors, Gävleborg,
och vårdcentralen i Säffle, Värmland,
är  försöksstationer  för  ett  av  Ko77z-
mundatas  projekt  om  daLtoriser.ing ±
primärvård.

Mats Ribacke, Hofors, Per-Åke An-
dersson, Säffle, och Rune Andreasson,
Kommundata, redovisade utvecldings-
läget.  Man  ämnar  med  modern  pro-
gramvara göra prototypsystem för kas-
sa,  reception,  kallelser,  schema/bok-
ning, medicinsk registrering (basdata),
labrutiner  och  jourcentralsverksam-
het. Första steget, basdataregistrering,
påbörjas i dagama.
DASJS,  samprojektet för datautveck-
lånsiermgåiiaaådla:gåtiRå:|nmiöf:S,cl*so:å;

upp vad man hittills åstadkommit. Pri-
märvårdsutvecldingen  är  förlagd  till
Skurups vårdcentral. I praktiska funk-
tionerfinnsjounallånesystem,remiss-

Programvaraanpassadförforslming
och   utvecldingsarbete   i   primärvård
salmas  i  stort idag.  Lennart  Gustafs-
son, MFR, presenterade en programva-
ragjordförbearbetningavenkäter,be-
gränsade projekt, etc. Den är egentli-
gen utvecldad för u-landsarbete, men
kan mycket väl fungera i primärvård.
Erfarenheter av användningen av den-
na programvara för enkätbearbetning
bland annat finns på några håll i lan-
det.

Efter denna omfattande redovisning
av olika projekt kunde deltagarna un-
der andra dagen i smågrupper se olika
system  i  praktisk  funktion.  På  den
långa och långsamma telelinjen Sku-
rup-Sundsvall visade en distriktsskö-
terska hur bolmingssystemet i prakti-
ken fungerade. I ett angränsande rum
visades uppbyggnad av den datorisera-

Panelen  i  den  avslutande  debatten.  Från  vänster:  Bengt  Dahlin,  DL  Gråbo,  Birger  Gran,  DL

:j[b:aåft|::d:::e:;:;rhDE#:j::nh:äåt¥,T::ir#Rasternorrland,MarkusKa",o,nen,DLSundsvall

provsvarsbevalming,     tidbolmingssy-
stem. ]ournallånesystemet har varit i
bruk drygt ett år och man var mycket
nöjda med detta. Tidbolmingssystemet
är också i praktisk funldion.
Sftczrczborg har på några vårdcentraler
tagit i bruk ett terminalbaserat storda-
torsystem, framför allt medicinsk regi-
strering. Man har tidigare haft ett lång-
samt stordatorsystem som producera-
de "datalakan" i stor mängd. Lars Berg
och]anRossanderinformeradeomdet
nya systemet som är interaktivt, vilket
betyder  att  man  direk vid  skärmen
kam sitta och göra bearb:gtningar i`sitt

glåa:iåiiavlåfååemre=:Ltaöfnos,:{hå:iautdessa,
Er£a.renheter aN basdataregistrering

på milnodator redovisades fiån OZo/-
sfrö.77i   av   lngemar   Becker.   Birgitta
Persson, distriktssköterska vid samma
vårdcentral, redovisade hu svårt det
kan  vara  att  belysa  distriktssköter-
skans arbete med hjälp av dator.

Basdataregistreringmedmikrodator
har  också  sedan  något  år  pågått  i
SzJJ7dsuczzz.  För  erfarenheterna, bland
annatattregistreraförmycketdata,re-
dogjorde Markus Kallioinen.
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manställningar  av  olika  patientpara-
metrar exempelvis kunde göras.

Stig Wall  och Lennart Gustafsson,
MFR, visade hu FoU-programvaran,
Quest,fungerade.Deltagamafickgöra
ett inregistreringsprogram av ett fråge-
formulär.

Hur man  använder  en mikrodator
som samtidigt är terminal till en stor-
dator visades av Norr-Data.

Debatt
1 den avslutande debatten ventilerades
frågor  som  tidigare  tagits  upp  under
mötet. Stor-centraldatorer kontra per-
son-vårdcentralsbaserade datorer, vad
är bäst? Sekretess, eller bättre, integri-
tetsfrågornaärmycketviktigaochtogs
upp i många sammanhang. Stordatorn
kanske  ger  bättre  selffetess  telmiskt,
men persondatorn psykologiskt.

Telmikerutvecldade system är oftare
stordatorbaserde  medan  användarut-
vecldade system oftare bygger på per-
sondatorer. Flera varnande röster höj-
des mot stora centrala system, medan
andra ansåg att stordatorer är ett mås-
te.  Integritetsproblemet  gäller  heller
inteenbartpatienten.Detärocksåvik-

tigt att personalens integritet respelste-
ras med de ökade möjligheter till kon-
troll som datoriseringen ger. Följande
två övergripande mål för datorstöd be-
lyserdettaochärviktigaatt.lyftaframi
olika sammanhang:
- att ingen vårdbehövande skall avstä

från att söka vård på grund av rädsla
för bristande sekretess,

- att  någon  vårdansvarig  skall  avstå
från att registrera för adelwat vård
nödvändiga uppgifter om patienten
på  grund  av  rädsla  för  bristande
sehetess.
För den tyngsta kritiken i debatten

stod Birger Grahn, distriktsläkare i Lu-
leå. Kanske beror detta på att han med
sin  dataerfarenhet passerat  smelmå-
nadsstadiet? Han menade att informa-
tionsmängden som ställer kav på da-
torisering är överbetonad. Han salma-
de konkreta resultat  och preciserade
frågeställningar för  registrering.  Kär-
nan i primärvården, mötet mellan lä-
karen och patienten, hu belyses detta
med datorn? Ett förslag från Birger är
att forska på hur datasystemen påver-
kar allmänmedicinen.

Trots lnitiken kan vi ej komma ifrån
datoriseringen, menade Mats Ribacke,
och han  erinrade  också  om  de  krav
som ställs i HSL och HS 90 om statistik
för bland annat behovsbaserd plane-
ring.

Några personliga erfarenheter
ffån mötet
Vi har kommit längt i våra lff avformu-
leringar på datorisering, men kortare
på vägen till konkreta resultat. Redo-
visning av erfarenheter där datorstöd
givitekonomiska-,lwalitets-ellervård-
mässiga vinster salmades. De närmaste
årens datautveclding kommer i första
hand att röra basdataregistrering och
vårdadministrativa rutiner, vilket ock-
så var inriktningen på majoriteten av
de redovisade projekten. Kanske kom-
mer de stora vinsterna först på längre
sikt när även jounalen datoriserats?

Avslutningsvisvisademötethurvik-
tigt det är med samordning och erfa-
renhetsutbyte     i     utvecldingsarbete.
Mångafrågorförblevobesvarade,men
en  fick  genast  sitt  svar;  Ett  uppfölj-
ningsmöte om datorstöd i primärvård
kommer att hållas  hösten  1985 i Le-
rum.

Författarpresentation:
Markus Kal,lioinen, distriklsläka,re   ,
Postadress: Vårdcentralen Centrum,
Skönsbergsvägen  1, 852 50 Sundsvall
Telefon 060/17 33 50
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Vid SFAM's
årsmöte och
SFAM's höstmöte
i Södertälje
26-28 sept 1985
får Sveriges allmän-
1äkare tala fritt
ur hjärtat.
Allmänmedicin  som  medicinsk  spe-

cialitet har utvecldats kaftigt de se-
naste åren och samtidigt fått allt större
kontaktytor mot andra verksamheter
och specialiteter. Svensk Förening för
A11mänmedicin och  dess  styrelse har
dämed fått vara talman för specialite-
ten i allt flera sammanhang. Förening-
en har också de senaste åren upplevt
en mycket kaftig tillströmning av nya
medlemmar.

SEAM:s årsmöten har trots detta of-
ta varit glest besökta och i övrigt har
medlemmarna upplevt svårigheter att
nådirektkontaldmedstyrelsen.Föratt
motverka detta och ge föreningen och
dess medlemmar en ökad möjlighet till
diskussion och debatt om aktuella flå-
gorsåhartidpunktenförårsmötetflyt-
tats. Efter beslut på årsmötet 1984 så
kommer årsmötet fortsättningsvis att
förläggas i samband med föreningens
höstmöte.

Det första årsmötet kommer i detta
sammanhang  att  äga  rum  torsdagen
den 26 september 1985 i Södertälje.

Vi vill med denna iriormation på-
mirma SEAM's medlemmar om årsmö-
tet, och dess möjlighet att där "fritt ut
hjärtat" ta upp frågor, som man som
allmänläkare upplever som viktiga för
föreningen och allmänmedicin. Frågor
kan tas upp direkt i samband med års-
mötet,mendetbästaärnatuligtvisom
man insänder en motion i god tid före
årsmötet.

Även vid det "vetenskapliga" mötet
så kommer det att ges tillfälle att tala
frittuhjärtat.Detkommerundermö-

Leatr:::aårågrg::åsastp,eFC#aTgbuRPEs,eÄP±
Tffl„.

Syftet med  dessa möten  är  att all-
mänläkare skall ha möjlighet att till-
sammans med kollegor kunna rappor-
tera  och  diskutera  iaktagelser  och
funderingar utifrån sitt dagliga ldinis-
ka arbete.

Att det kan föreligga ett behov av
denna typ av gruppseminarium beror
bland annat på att allmänläkarnas ar-
bete  ofta är  svårt att beslffiva enligt
gängse  medicinska  modeller.  Genom
denna nya t5p av gruppseminarium så
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hoppas vi att allmänläkare i allmänhet
skallfåmöjlighetattförsökastrulsture-
ra  och  verbalisera  sin  ldiniska verk-
samhet.

Vid dessa seminarier sätter man upp
sig som talare, och anmäler det ämne
man vill prata om i 5 minuter. Samti-
digt kan så de, som önskar, anmäla sig
på en deltagarlista, för att närvara som

åitstli{Tåsiålnt:Eenie?3aelgteåfröäårn*ålioe#
fritt   utifrån   den   allmänmedicinska
verksamheten.

Några exempel på ämnen kan vara
följande:  Så här behandlar jag "ont i
halsen". Faktorer av stor betydelse för
mig vid ställningstagande till behand-
ling av hypertoni. Dessa är mina erfa-
renheter  av  tvåmånaderskontroll  på
BVC.Glädjenattarbetasomallmänlä-
kare.  Svårigheter  i  min  allmänläkar-
roll.

Alla vi allmänläkare som av och till
funderar över vår verksamhet kanske
redan idag kan börja förbereda oss att
tala "fritt ur hjärtat". Ett första steg är
att ta fasta på ett mindre område och
försöka  strukturera  upp  vad  det  är
man ialsttar.

Med  denna  information  så  har  vi
främst velat nå er för att ni skall ha tid
att  aktualisera fi.ågor  som  ni  i  dessa
sammanhang  upplever  som  viktiga.
ProgrammetförSFAM:svetenskapliga
höstmöte kommer i övrigt att utsändas
senare under våren, samtidigt som det
presenteras i tidskriften AllmänMedi-
cin.

Frittuhjärtatsåvillvihälsaallaväl-
komna till Södertälje den 26-28 sep-
tember 1985.
Kongressansvarig
Magnus Erihsson
Distrläkare
Luna Vårdcentral
Allmänläkarmott plan 5
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Rökeren
så iiöker

alla.
Det mesta av röken går ut

i luften som alla andas.
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'Tag ramlade
trappan...„

Kvinnomisshandel kräver
30-40 dödsoffer om årst
"]ag ramlade i trappan. . ."
"]ag gick mot en dörr. . ."
"]ag halkade på trottoaren. . ."

De inom sjulwården och socialtjänsten
som arbetar med den hävande uppgif-
tenattgripainmotvåldifamiljenkän-
ner igen den här typen av nödlögner
om triviala missöden. Varje år dör 30-
40  k`rinnor  i  Sverige  sedan  de  miss-
handlats i sina hem. Många andra, åt-
sldlliga tusen, får allvarliga skador och
tvingas leva under en omänsldig psy-
ldsk press.

Nästan  alla  misshandlade  lrinnor
kommer  förr  eller  senare  i  kontakt
med  sjulwården  eller  socialtjänsten.
Men där salmas ofta tillräcldig kompe-
tens för att möta problemet. Idag krävs
ökad  kunskap  och  fortbildning  om
lrinnomisshandelns orsaker, psyldska
konselwenser  och  om  möjligheterna
att ge hjälp så att personalen vågar se
problemen och vågar ta itu med dem.

Socialstyrelsen  presenterar  nu  bo-
ken "På kurs mot kvinnomisshandel".
Syftet med boken är att inspirera till
olika former av utbildning för anställ-
da inom den offentliga vården. I boken
ges  exempel på utbildningar som ge-
nomförts i några län och kommuner,
bland annat en tre dagars internatkurs
som  upptakt  för  fortbildning  i  Älvs-
borgs län samt en metodkus i ]ärfälla
kommun. I referat från föreläsningar
redovisas  den  aktuella  diskussionen
och lmnskapsnivån beträffande kvin-
nomisshandel:

''Egentligen är det konstigt att folk
inteslåssmer",sägerfamiljeterapeuten
och  universitetslektom  Bczrz)ro  Le7c-
7ze'r-A#ezso7? i ett anförande på temat
"Frånkärlektillmisshandel''.Iljusetav
kvinnors  frigörelse  och familjens  fö-
rändrade  funktion  får  hon  misshan-
deln att ffamstå som begriplig.

''Vad binder en k`rinna till den man
som slår henne? Varför stannar hon?"
fräga.r Barbro Ottosson HindbeTg och
peka.r  bland  annat  på  hur  kvinnans
självförtroende bryts ned så att hon till
och med tar på sig skulden £ör det int-
räffade.

"Att arbeta med lwinnors känslor är
som att sila sand mellan fingrarna. Att
arbeta med mäns känslor är som att
skotta stenbumlingar." Så säger psyko-
log A77ders Ny77¢¢77, en av de få i landet
som arbetar med misshandlande män.

"Vi är många som sett miraldet när
en kvinna bryter upp u misshandeln
och växer inför våra ögon. Vi har varit
med om att bryta det sociala arvet där
generation efter generation blir miss-
handlade." Det säger EZscz BoZz.7t i sitt
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anförande om de id6ella lrinnojouer-
nas arbete.

"På kus mot k`rinnomisshandel" ut-

görettlediettuppdragfrånregeringen
till  socialstyrelsen  att  utforma  infor-
mation  och  utbildning  för  anställda
inom den offentliga vården med flera i
frågor som rör k`rinnomisshandel. To-
talt har en miljon honor avsatts för
detta arbete. Socialstyrelsen har bland
annat medverkat till framställningen
av två böcker för utbildning, dels bo-
ken "Kz/z.7t7zo77zz.ss7zcz7tdez",  en bearbet-
ning  av  Socialstyrelsedepartementets
rapport  skriven  av  Barbro  Ottoson
Hindberg   (Liber   1984),   dels  boken" Kqmpen om lwimonrisshandel:', en
redovisningavdel00k`rinnojourernas
erfarenheter  skriven  av  Elsa  Bolin
(Brevskolan 1984).

Socialstyrelsen har  vidare  arrange-
rat en konferens om invandrark`rinnor
och   lrinnomisshandel   tillsammans
med   invandrarverket.   Under  våren
planeras  också  en  temadag  om män
som misshandlar.

Information:  Byrån för  socialt  be-
handlingsarbete,    byrädirektör    Eva
Bergström,telo8/7835210,byrådirek-
tör Barbro Ottoson Hindberg, tel 08/
783 33 79 eller byråassistent Am Wil-
kens, tel 08/78333 76.

The use of
computers in
General Practice
by ]ohn Preece, Edingbwgh,
Churchi,11 Ijvtnstone 1983.

Sedan några år har förlaget Churchill
Livinstone givit ut böcker i en ny serie
"The Library of General Practice", av
stort  allmänmedicinskt  värde.  Några
titlar har varit; 1. Hypertention, 2. The
first year  of life,  3.  Rheumatology in
General Practice, 4. Rhenal medicine
and Urology. Den femte boken i serien•*i The use of cornputers in General
Prtzcfz.ce. Ytterligare mer än 10 böcker
håller  på  att  publiceras.  De  är  alla
shivna av allmänläkare.

John Preece UP) är en av pionjärer-
na  när  det  gäller  datoranvändning  i
primärvärd.Hanharpåsinmottagning
använt datorstöd i mer än 20 år. Boken
ärettkoncentratavföreläsningariäm-
net som ]P under åren hållit. Han bely-
ser  i  boken  några  vikiga  ffågeställ-
ningar. Dessa koncentreras till framför
allt administrativa ffågor. Han vill fin-
na  möjligheter  till  begränsningar  av
administrativt  arbete  för  annat  som
han  anser mera intressant,  nämligen
patientkontalster.

Huvudproblemenligt]Pärl.recept-
förnyelser,  2.  kallelserutiner  för  till
exempel  vaccinationer  av  barn  och
hälsokontroller av t5p cervixprov hos
lrinnor,  3.   övervalmingsrutiner  för
lffonisk  sjuka  och  äldre,  4. jounal-
hanteringsrutiner  -  utformning  och
lagring, 5. patientinstrulstioner, 6. kom-
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munikation ut ffån vårdcentraler - re-
misser, 7. kommunikation in till vård-
centralen - remissvar och slutenvårds-
epikriser, 8. finansiella rutiner. Genom
datorisering  öppnas  spännande vida-
reutvecldingsmöjligheter för vårdpro-
gramarbete  när  det  gäller  honiska
sjukdomar, som berörs i boken.

Vid sidan av de administrativa ruti-
nerna finns möjligheter inom utbild-
ning och forslmingsområdet vilka me-
ra  antyds  i  boken.  För  allmänläkare
och annan personal på vårdcentraler
som  stär  mitt  i  datordiskussionema
kan boken vara värdefull.
Bo Haglumd

Ny broschyr om
rölflia miljöer
Rölming är en företeelse som rör upp
känslor. När någon ldagar på att det är
rölrigt  känner  sig många rökare  per-
sonligen angripna. Samtidigt har icke-
rökare ofta svårt att på ett bra sätt tala
om att de besväras av tobaksrök. I stäl-
letförhänsyn,ömsesidigförståelseoch
gemensamma försök att anpassa mil-
jön  efter  allas  behov  och  önskemål
uppstår   ofta   offuktbara   konflikter
mellan rökare och icke-rökare.

Regeringen har bedömt frågan om
röld±iamiljöersomsåviktigattdenlå-
tit socialstyrelsen och  arbetarslqrdds-
styrelsen utfärda centrala råd om rök-
fritt i gemensamma lokaler. Idag pågår
ute i landet ett omfattande arbete med
att skapa röldiia miljöer."Röltiitt bra för alla - men hur?" är
en ny folder som kortfattat informerar
om råden - till exempel vad röken in-
nehåller,riskermedpassivrölmingoch
hu man praktislst kan lösa problem
med tobaksrölming i arbetslokaler och
offentliga lokaler.

När det gäller passiv rölming måste
rökare visa förståelse för andra männi-
skors behov av välbefinnande och en-
rökfri miljö. För rökare måste det vara
en natulig sak att visa omtänksamhet
och röka på ställen där man inte utsät-
ter andra för obehag. Röld±ia miljöer
måste vara en självldarhet. Allt fler rö-
kare visar idag också större hänsyn än
tidigare.

''Röld±itt bra för alla - men hu?''
kan    kostnadsfritt    rekvireras    ffån
S o cialstyrels ens Distributionsc entral,
10630 Stocldolm, tel 08/7833003.

Infomation: Byrån för hälsoupplys-
ning,  byrådirektör  Margaretha  Hag-
lmd, tel 08/7833297.

Cancöii\§`V\örige
Göteborg "ofariigaste" storstaden
Det  svenska  cancerregistret  startade
sin  verksamhet  1958.  Initiativtagare
var  ffämst  generaldirekören  Arthur
Engel vid dåvarande Medicinalstyrel-
senochprofessorNilsRingertzvidKa-
rolinskainstitutetsinstitutionförpato-
logi. Vid upprättandet av det svenska
registret kunde man dra nytt av erfa-
renheter från de andra nordiska län-
derna, där motsvarande register tidiga-
re inrättats.

Under  den  senaste  tioårspefioden
har en omorganisering av cancerregi-
streringen ägt rum. Regionala cancer-
register har successivt bildats inom de
sex sjulwårdsregionerna och i dag sker
all registrering vid dessa register. Det
nationellaregistretsomfinnspåsocial-
styrelsen har det övergripande ansva-
ret för registrering och redovisning av
cancerfall för hela riket.

Med  anledning  av  att  cancerregi-
strets verksamhet pågått i 25 år anord-
nades den 11 november 1983 sympo-
s;Her'Canceflegistrst-igår,idag,imor-
go7£". Den första hälften av symposiet
tog upp epidemiologiska studier base-
rade på cancerregistermaterial under
dengångna20-årsperiodenmedanden
andra hälften gav en blick in i ffamti-
den och pekade på cancerregistrets in-
riktning och utvecldingsmöjligheter.

Socialstyrelsens  bok "Ccz7?cerregz.sf-
re{  -  igår,  idag,  imorgon"  (SociaL+sty-
relsen redovisar  1984:10)  presenterar
deföredragsomhöllsavdespecielltin-
bjudna  föredragshållarna.  Boken  in-
leds med en geografisk analys av can-
cerfallen för perioden l974-80 jämfört
med 1969-65. Studien visar bland an-
natattstorageografiskavariationerfö-
religger men att överensstämmelsen är
god mellan de båda perioderna. Anta-
let fall hos män och kvinnor följs  åt
mycket väl. Rislmivån i Malmö och i
viss mån Stocldiolm är hög under hela
perioden  medan   Göteborg  ffån  en
måttlig förhöjd nivå börjar näma sig
det något lägre riksgenosnittet.

Antalet cancerfall i Sverige 1958-80
för  olika  årskullar  redovisas.  Några
cancerformer har minskat under pe-
rioden, till exempel magcancer och liv-
moderhalscancer, medan andra ökat,
till  exempel maligna melanom, lever-
cancer och lungcancer. En lffaftig ök-
ning av antalet av lungcancer för män
föddal878-98följsavenmermoderat
ölming för de senare födelsekullarna.

I bokens senare del diskuteras can-
cerregistrets       användningsområden
och  dess  utvecldingsmöjligheter.  Bo-
ken avslutas med en ffamtidsvision -
''Cancerregistret år 2008".

Information   byrådirektör   Birgitta
Malker, byrån för hälsoslwdd, telefon
08/783 37 41.
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Tema
Kvinnosykdommer
a;v   Helge   Jenssen   och   Åsa  F(ytier
Evensen
(UrriveTstte±storhget, Osto 1984)

Denna norska bok om k`rinnosjukdo-
domar vänder sig i huvudsak till sjuk-
vårdspersonal utan speciell utbildning
i detta ämne. Det kan röra sig om vård-
biträden, undersköterskor,  ambulans-
personal med mera. Med lrinnosjuk-
domar   avses   gynekologiska   sjukdo-
marna  i  trängre  bemärkelse  liksom
graviditet. Boken är slriven av en icke
närmarepresenteradpersonsomheter

gve]ag];[eänäåj{na:ecnhÅtstak#t%[räåå]eHnåsvee:
ochavhandlardenallmänpraktiskagy-
nekologin. Detta kapitel, som jag tyc-
ker bäst om, tar med en lättsam och
avdramatiserad ton upp de vanligaste
besvären i underlivet, dess orsaker och
åtgärder.Honlyckaspå12sidorgåige-
nom hela vardagsgynekologin inldusi-
veettovanligtförtiänstfulltavsnittom
hu en vanlig gynekologisk undersök-
ning bör gå till. Detta är enda stället i
boken som nämner "nya" företeelser
som gardnerella vaginala och chlamy-
dia trachomatis.  Hon avhandlar var-
dagsgynekologin  i  relation  till  lrin-
nans åldrar och därmed kopplade be-
svär. Uppläggningen känns logisk och
de  sexologiska  synpunkterna  känns
välkomna i det här sammanhanget.

Övriga s kapitel är mer traditionellt
indelade.  Man börjar med anatomin,
fortsätter med menstruationen, besvär
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och  sjukdomar,  graviditet,  barnsäng
och till slut preventivåtgärder. Särsldl-
da kapitel finns  också om  undersök-
ningsmetoder samt omvårdnad. Detta
kapitel hör hemma i  en lärobok om
omvårdnadochhandlarintesåmycket
om gynekologi.

Vad beträffar kapitlet om undersök-
ningstelmiksåsalmarjagdeundersök-
ningar som görs i samband med STD-
infektioner.  Pä  ett bra  sätt förldarar
man varför cytologprov tages och hur
detta sker. I kapitlet om sjukdomar tar
man  också  upp  samlagsproblem  och
anger som orsak till impotenssjukdo-
mar  hos  mannen  och  alkohol  men
glömmer helt rölmingen som är en be-
tydelsefull faktor i sammanhanget. Be-
greppet  frigiditet  trodde  jag  numera
var avskaffat efter Masters och ]ohns-
sons grundliga forslmingsarbete.  För-
fattarenidennabokkonstaterarattffi-
giditet förekommer oftare hos lrinnor
änmän!Beldagligtattmanienlärobok
på detta sätt befäster fördomar. I sam-
ma kapitel behandlar man flytningar,
blåskatarr med mera. Allt detta kunde
ha varit bättre struktuerat och som ti-
digarenämntstarmaninteuppvagino-
ser  och  andra  STD-infektioner.  Man
tar heller inte upp hu man kan före-
bygga infektioner och blåskatarrer.

Boken har  ett förtjänstfullt enkelt
språk, man förldarar alla medicinska
specialuttryckochanvänderistortsett
norska  uttryck.  Den  lyckas  ockå få
med  det mesta av lrinnosjukdomar,
graviditet med mera.  Det jag vänder
mig mot i språket är en i vissa stycken
beskäftig ton. När det gäller graviditet
till exempel så avrådes kvinnorna från
tungtarbeteutanattmanpånågotsätt
diskuterar vad det finns för altemativ.
Kostråden tycker jag är en smula val-
hänta och påståendet att alkohol i mo-

deratmängdinteskadarundergravidi-
t`et  är  ju  direlst  felaktigt  utiflån  de
kunskaper vi har idag. Var gränsen går
£ör skadlighet under graviditet vet vi
inte.

Efter  genomläsning  bläddrade  jag
igenombokenengångtillochfannden
faktislst en smula tendeniös. Tydligast
tycker  jag  detta  blev  under  kapitlet
preventivmedel.  Av någon  anledning
så tar man upp  till  exempel vaginal-
sköljningar  som  en  möjlig  preventiv
metod trots att man i nästa andetag sä-
ger att de första sädescellerna är utom
räclhåll  inom  90  sekunder.  Pessaret
blir illa behandlat och man anger en på
tokförhögpearlindexfördettaannars
utmärktaalternativtillp-pillerochspi-
ral.  I  samband  med  p-piller  nämner
man inte ens att rölming och p-piller
tillsammans faktiskt utgör en risltiak-
tor speciellt om man är över 35 år.

Sammanfattningsvis är det en gan-
ska splittrad bild man får av lrimans
underliv när man har läst boken Kvin-

ÅessaykRdåFeFeEv%:sFn:lgå|iJ|:ås:ie|Fstååå
nämns i flera olika kapitel och i olika
sammanhang och bilden blir lätt ofull-
ständig. Man salmar ett ordentligt ka-
pitelomldimakerier,ettordentligtge-
nomgripande   kapitel   om  flytningar
ochSTDsamtblåskatarr.Dessutomin-
te minst vilstigt en fullständig genöm-
gång   av   de   egenvårdsåtgärder   som
kvinnorkantatillförattförebyggaoli-
ka typer av besvär i underlivet och en
genomgång om vad som är normalt i

å3r=eaåflmi::rg#tååednadne,,abglö;dvnlÄsgä
Rytter Evensens utmärkta kapitel om
vardagsgynekologi kan boken inte re-
kommenderas svensk sjulwårdsperso-
nal. Guni,Ua H egard±

Distriktsläkare

Täkinnt:ådräLrbneah8a°gr
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Alla som vistas i rökig miljö röker. Åven om de inte är rökare.
Måste du röka så gör det där ingen annan får obehag.

SOCIALSTYRELSEN

SKRIV OCH BESTÄLL AFFISCHER OM  PASSIV RÖKNING FRÅN SOCIALSTYRELSEN, DISTRIBUTIONSCENTRALEN.10630 STOCKHOLM.
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