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Husläkarmodellen var det
första riktiga försöket att rätta
till obalansen mellan generalis-
ter och specialister i svensk
sjukvård. Nu bromsas åter ut-
vecklingen mot mindre självsty-
rande enheter med direktansvar
för verksamheten. Det är dags
att sjukvårdens professionella
tar över ledningen från amatö-
rerna.

Svensk offentlig sjukvård står inför
en förtroendekris. För alla som arbetar
inom sjukvården har detta blivit alltmer
uppenbart de senaste fem–tio åren. Det
är en tidsfråga innan det klart kommer
att utvisas för stora patientgrupper och
befolkningen i sin helhet – i den mån det
inte redan gjorts.

Att tillgodose en bra och kvalificerad
sjukvård tillsammans med omsorg om
äldre och andra utsatta grupper är de
viktigaste fundamenten inom det socia-
la området – parallellt med ett välut-
byggt och utvecklande utbildningssys-
tem – i ett samhälle som vill utge sig för
att vara högciviliserat. Att just detta har
en mycket hög prioritering i det svenska
folkmedvetandet, visar en rad under-
sökningar och intervjuer bland folk i
allmänhet.

Trots detta, på grund av Sveriges då-
liga ekonomi i allmänhet och landsting-
ens tydligen ännu sämre ekonomi i syn-
nerhet, sker det för närvarande stora
nedskärningar, eller snarare stympning-
ar, i framför allt sjukvården och i om-
sorgen om äldre och andra grupper med
behov av speciellt stöd, handikappade
m fl.

Uppgång och fall
Monumenten över den svenska sjuk-

vårdsplaneringens uppgång och fall ho-
par sig runtom hela vårt rike.

Under efterkrigstiden rustades den
svenska sjukvården upp. Man byggde

det ena sjukhuset större än det andra,
där befolkningen skulle ha möjlighet att
träffa en specialist för just den åkomma
man sökte för. Utbyggnaden av primär-
vården försummades. Provinsialläkar-
na kunde långt in i efterkrigstiden fort-
sätta att ha ansvaret för tiotusentals pa-
tienter och mer.

Från att det under 1920-talet fanns
lika många sjukhusspecialister som ge-
neralister (provinsialläkare) fanns det
på 1960-talet nio sjukhusspecialister
per generalist. Allmänmedicinen hade i
Sverige en lägre status än de sjukhusin-
riktade specialiteterna, och det dröjde
ända in på 1960-talet innan allmänlä-
karna fick sin egen specialistutbildning.

Runtom i landet står nu monumenten
över denna överoptimistiska framtids-
tro helt öde, eller i bästa fall ombyggda
till annan verksamhet. Stockholmarna
är väl bekanta med nedläggningen av
alla innerstadssjukhus – Serafen, S:t
Eriks sjukhus, Sabbatsberg, Roslagstull
m fl.

De stora sjukhusen i Stockholm går
samtliga för närvarande med underskott
på mellan femtio och tvåhundra miljo-
ner kr.

Minskad produktivitet
»Underskottet» beror ju självklart

inte främst på ökade kostnader eller
minskad effektivitet inom sjukvården,
utan på att politikerna minskat ned de
ekonomiska ramarna för verksamheten.
För att sedan spara pengar uppmanas
klinikchefer att dra ned på verksamhe-
ten. Man skall ta in färre patienter, fram-
för allt i den öppna mottagningsverk-
samheten, dvs minska produktiviteten
och effektiviteten.

Varje ytterligare patient som man
botar och gör frisk räknas som en ytter-
ligare utgift för sjukvården, i stället för
som en tillgång för samhället och indi-
viden själv. Att just hälsan är en förut-
sättning för att människor skall kunna
fungera och arbeta i samhället tycks
man inte längre bry sig om, utan kort-
siktiga besparingar som kanske får ka-
tastrofala följder för folkhälsan på sikt
premieras.

– Politikerna och byråkraterna har
dragit till slipsen så hårt att blodcirkula-
tionen till deras hjärna har stängts av,

yttrade en gång en drabbad patient till
mig. Jag och många med mig är nog be-
redda att hålla med.

Den politiska styrningen av sjukvår-
den har spårat ur. Produktiviteten mins-
kas genom att man drar ned verksamhe-
ten – initialt med bibehållet antal tjäns-
ter, för att upprätthålla sysselsättningen.
Efter hand blir detta naturligtvis omöj-
ligt, och man drar in tjänster, lägger ned
avdelningar och kliniker.

I olika program, som »Jobb och
kompetens», får sedan sjukvårdsperso-
nal antingen gå hemma, sysslolös med
lön, eller omflyttas till utbildningar el-
ler andra vikariat. Man undrar om detta
egentligen sparar några pengar åt lan-
det?

Husläkarsystemet
byggs upp och raseras
Under 1980-talet påbörjades ändå av

olika skäl en viss uppbyggnad av den
svenska primärvården. Politikerna såg
kanske ändå att det var både kostsamt
och opraktiskt att Sverige – liksom Öst-
europa – hade nio sjukhusspecialister
per generalist, när andra länder i Väst-
europa hade mellan en och tre sjukhus-
specialister per generalist.

Man började bygga upp vårdcentra-
ler runtom i landet, oftast med något
mindre sjukhus som förebild. Vid bör-
jan av 1990-talet fanns i landet ca
24 000 sjukhusspecialister och 3 000
generalister, dvs en generalist på åtta
sjukhusspecialister. 1993 genomfördes
den omdebatterade husläkarreformen i
Sverige.

Just som denna omorganisering hade
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börjat genomföras ute i landet kom så
regimskiftet, där den nya regeringen de-
klarerade att man ville riva upp huslä-
karreformen, och återinföra den tidiga-
re områdesbaserade primärvården.

Möte om primärvården
Onsdagen den 27 september i fjol

höll Stockholms Distriktsläkarförening
ett kvällsmöte, där sjukvårdsadminist-
ratörer från HSN-staben med Berit
Larsson i spetsen redogjorde för de nya
riktlinjerna för primärvården inom
Stockholms läns landsting.

Ett hundratal husläkare från Norrtäl-
je i norr till Södertälje i söder var närva-
rande och tog del av informationen,
som omfattade bl a följande punkter:

– Listningen upphör som begrepp
och underlag för den ekonomiska er-
sättningen–kapiteringen. I stället införs
begreppet »registrerade patienter».

– Områdesansvaret, dvs det geogra-
fiskt avdelade vårdområdet, återinförs
som indelningsenhet – i kombination
med »registrerade patienter» för läkar-
na. För distriktssköterskorna gäller bara
områdesindelning.

– Ersättningsunderlaget till vården-
heten med läkare och sköterskor beräk-
nas utifrån antalet patienter inom vård-
området samt extra ersättning för »re-
gistrerade patienter» utanför området.

– Privata husläkarbolag, som exem-
pelvis via Praktikertjänst jobbar på ent-
reprenad för den offentliga sjukvården,
skall få fortsätta sin verksamhet. Man
beräknar inte heller några inskränk-
ningar i möjligheterna att få bilda såda-
na bolag i framtiden – tvärtom uppma-
nades de läkare som har för avsikt att
övergå till denna driftsform att ansöka
om detta.

– De gamla chefsöverläkartjänster-
na inom primärvårdsområdena återin-
förs.

Alla slog vakt om
husläkarmodellen
Det intressanta på detta möte var att

samtliga talare ur läkarpubliken nu
samlat talade för husläkarmodellen som
arbetsform. Inför omläggningen 1993
hade läkarkollegiet varit splittrat mitt
itu: för och emot husläkarreformen, för
och emot privat entreprenad. Fortfaran-
de för bara ett halvår sedan gick me-
ningarna på DLFs möten isär avseende
detta.

Bland de närvarande på detta möte
tycktes nu husläkarreformen vunnit ge-
hör och visat sin livsduglighet. Argu-
menten som framkom för att nu få fort-
sätta vidare i samma riktning var
många:

– Det klart avgränsade och definie-
rade ansvaret för vilken patientgrupp
man faktiskt är vårdansvarig för. Detta
upplevdes av de flesta som en förutsätt-

ning för att bedriva kvalitativt fungeran-
de primärvård med den kontinuitet som
husläkarmodellen avser.

– Det egna och fördelade ansvaret
inom den läkar- och personalgrupp man
arbetar i.

– Snabbheten och smidigheten vad
gäller att fatta viktiga och avgörande
beslut i den lilla självstyrande gruppen,
utan dragningar i långbänk genom di-
verse byråkratiska kvarnar.

Konsumentundersökningsinstitutet
Inregia presenterade en undersökning
bland patienter i primärvården som vi-
sade en mycket positiv inställning till de
privata husläkarbolagen.

Allmänläkarna visar vägen?
De upprivande diskussionerna från

husläkardebatten tycks ändå ha burit
frukt. Det förefaller vara den troligaste
förklaringen till den nästan totala upp-
slutning kring husläkarmodellen som
rådde på det nämnda mötet i Stock-
holm.

De flesta kolleger tycks nu ha hittat
arbetsformer som de trivs med. Oavsett
listning eller områdesansvar, tycks det
vara essentiellt att man organiserat vår-
den i mindre, självstyrande enheter där
man direkt har ansvaret för den verk-
samhet som bedrivs.

Sjukvård fungerar i Sverige – liksom
i resten av världen – bäst just i lagom
stora enheter där läkare och övrig sjuk-
vårdspersonal driver verksamheten i
egen regi.

Den verksamhetsform som man nu
startat i Stockholm och på många andra
håll i landet – där en mindre grupp om
fyra till åtta allmänspecialister bildar
bolag anslutna till Praktikertjänst och
anställer sköterskor, sekreterare och
ibland sjukgymnaster – visar på en ny
framkomlig väg för svensk primärvård
och sjukvård överhuvudtaget. Förutom
bland husläkarna finns liknande lycka-
de driftsformer exempelvis också på S:t
Görans sjukhus i Stockholm.

Så länge det här i landet finns en of-
fentlig sjukvårdsförsäkring leder privat,
professionellt driven sjukvård inte till
segregering i A- och B-lag. Alla patien-
ter har fortfarande samma rätt att söka
läkare.

Om den offentligt finansierade sjuk-
vården däremot raseras genom ständiga
omorganisationer och inskränkningar
utan att ersättas av likvärdiga alternativ
– ja, då öppnas marknaden för de priva-
ta försäkringsbolagen med följd att
plånboken får styra möjligheten till
sjukvård. Detta är något som redan bör-
jat skymta bortom hörnet.

De professionella
måste ta ansvaret
Den senaste tidens utveckling har

med all tydlighet visat att det är dags för

amatörerna att lämna ifrån sig ansvaret
för ledningen av sjukvården till proffs.
Vi har i landet en mycket kvalificerad
och högt utbildad stab av sjukvårdsper-
sonal.

Vi kan inte riskera mer åderlåtning
eller nedvärdering av denna grupp. Vi
kan inte längre sitta med armarna i kors
och låta oss styras än hit och än dit. Ut-
ifrån patienternas behov av läkar- och
sjukvårdskontakt måste vi börja bygga
upp självstyrande vårdenheter på olika
vårdnivåer.

Vi måste lära oss att respektera var-
andras speciella kunskaper, så att pati-
enterna kan erbjudas vård på den nivå
och utifrån de resurser som krävs. Ing-
en patient skall behöva vänta på en sjuk-
husakutmottagning för att hans/hennes
familje- eller husläkare är överlupen av
arbete. Ingen patient som behöver sjuk-
husets speciella resurser och kunskaper
skall behöva vänta onödigt länge på en
utredning, operation eller liknande.

Det är möjligt och troligt att en del av
Sveriges historiska snedfördelning
mellan sjukhus och primärvård behöver
rättas till. Men det skall ske med hänsyn
och respekt för de högt kvalificerade
kunskaper som finns genom successiv
rekrytering till bristområden – inte ge-
nom den åderlåtning och stympning av
avdelningar, sjukhus och personal som
bedrivs idag.

Det är dags för alla sjukvårdsanställ-
da att ta upp den knutna näven ur byx-
fickan, räcka ut en öppen hand till kol-
legerna och jabba med den andra mot
alla som vill rusta ned den svenska sjuk-
vården. •
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