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Kan svenska läkare bidra till
en normalisering i det forna Ju-
goslavien, t ex genom att främja
ett kunskapsutbyte? Kan och
bör vi underlätta hemvändandet
för de läkare som flytt strider-
na? Hur kan vi hjälpa läkare
ute i världen som hamnar i kon-
flikt mellan läkaretiken och det
egna landets lagar?

Det är några av de frågor som
dykt upp i samarbetet mellan de
nordiska och ex-jugoslaviska lä-
karförbunden.

Sveriges läkarförbund har varit en-
gagerat i ett försök att bidra till freds-
processen i det forna Jugoslavien ge-
nom att delta i en serie möten med re-
presentanter för läkarförbunden i de nya
republikerna. Grundtanken har varit att
försöka få läkarna i de nya länderna att
samarbeta och därmed bidra till dialo-
gen mellan olika parter i konflikten.

Det första mötet hölls i Oslo i sep-
tember 1993 då läkarförbunden i Bosni-
en-Herzegovina, Kroatien, Makedoni-
en, Montenegro, Serbien och Slovenien
sammanträffade med representanter
från de norska, danska, finska och
svenska läkarförbunden samt WHO.

Sedan dess har ytterligare tre möten
hållits, det senaste i Budapest i mitten
av april. Det norska läkarförbundet har
varit initiativtagare, med generöst stöd
av det norska utrikesministeriet.

Andra exempel finns
En viktig utgångspunkt för projektet

har varit att läkare förväntas vara lika
mycket världsmedborgare som med-
borgare i sina respektive hemländer – i
kraft av den universella läkaretiken.

Det finns intressanta exempel på hur
läkare kunnat bidra till att minska mot-
sättningar av den typ som är aktuell i det
forna Jugoslavien.

Det kanske bästa exemplet är när lä-
karförbunden i Bulgarien och Turkiet
med starkt stöd av WHO 1989 ingrep i
den s k turk-bulgar-konflikten som var
på väg att leda till en massiv utvandring
av människor med turkiskt ursprung
från Bulgarien. Bl a spreds rykten att
turk-bulgarerna var utsatta för farliga
medicinska experiment eller inte fick
adekvat medicinsk behandling.

Läkare från både Turkiet och Bulga-
rien inledde gemensamt undersökning-
ar och gick ut i massmedierna tillsam-
mans och dementerade uppgifterna.
Tillsammans med avgörande politiska
förändringar bidrog detta till att proces-
sen avstannade, och den påbörjade
massflykten avbröts och situationen
normaliserades.

Spänd inledning
Läkarförbunden är icke-politiska,

vanligen inte knutna till regering eller
myndigheter, och har en grundläggande
etisk medvetenhet och en stark humani-
tär grundhållning. Detta underströks
också vid de första sammanträffandena
som var mycket spända periodvis.

Man kunde dock så småningom enas
om gemensamma uttalanden om att t ex
ingen läkare skulle diskriminera någon
patient på grund av etnisk tillhörighet
eller av politiska skäl. Likaså kunde
man enas om att plädera för att sjuk-
transporter och förnödenheter fritt skul-
le kunna transporteras mellan olika om-
råden.

Man beslöt också att försöka genom-
föra ett gemensamt projekt i alla repu-
blikerna, som gick ut på att utbilda lek-
män i krishantering och psykosocial re-
habilitering.

Läkarfrågor
i centrum
En viktig diskussionspunkt vid mö-

tet i Budapest var vad läkarförbunden
gör med läkare som har förbrutit sig mot
de mänskliga rättigheterna. Från norsk
sida redogjordes för uppgörelserna ef-
ter krigsslutet med de norska läkare som
hade lierat sig med nazisterna. Ingen av

delegationerna kunde berätta om kolle-
ger som gjort sig skyldiga till brott mot
mänskliga rättigheter, och efter en dis-
kussion framlades ett förslag på tänkba-
ra sanktioner mot läkare som bryter mot
den medicinska etiken och de mänskli-
ga rättigheterna.

En annan viktig fråga som diskutera-
des livligt var förhållandet till läkare
som flytt och deras återkomst. Officiellt
har alla republikerna uttalat att deras
medborgare är välkomna tillbaka, men
det framkom också att det finns starka
känslor i denna fråga.

De läkare som flydde utan att vara
utsatta för större risk än andra och av
mera tydligt personliga, ekonomiska
och andra liknande skäl, var man myck-
et kritisk till. Denna fråga har naturligt-
vis betydelse för hur vi i Sverige försö-
ker att hantera frågan om återvändandet
av läkare och annan hälso- och sjuk-
vårdspersonal.

Utbildning prioriteras
Alla ex-jugoslaviska läkarförbund

uttryckte behovet av fortbildning och
utbildning efter åren av krig och isole-
ring från den övriga medicinska värl-
den. Man efterlyste stipendier för korta-
re och längre utbildningsmöjligheter i
andra länder samt möjlighet att få delta
i internationella kongresser igen.

Det fanns också förslag om att åstad-
komma visiting professors-möjligheter,
så att forskare och lärare utifrån kunde
komma under begränsad tid och bidra
till fortbildning på hemmaplan. Många
uttryckte också önskemål om att få till-
gång till internationell medicinsk litte-
ratur.

Behovet av utbildning inom den me-
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Det förefaller som om vissa
viktiga mål för en effektiv pri-
märvård lättare kan nås med
enskild drift än med offentlig.
Erfarenheter från Kvartersaku-
ten Matteus i Stockholm talar
för att bl a kontinuitet och till-
gänglighet förbättrades när
verksamheten lades ut på entre-
prenad.

Den utbyggda primärvården i Sve-
rige har inte minskat svenskarnas ut-
nyttjande av sekundär- och tertiärvård i
den utsträckning som många hade hop-
pats på. Skälen till detta är många, kan-
ske framför allt att patientströmmarna
inte effektivt kommit att flyta via pri-
märvården. 

Ökad privat etablering av specialist-
medicinen, en för liten och för smalt ar-
betande allmänläkarkår, avsaknad av
remisstvång och en ohämmad investe-
ring i kostsam modern teknologi, är skäl

som politiker, fackförbund och admi-
nistratörer anfört i den pågående debat-
ten. 

Oavsett vilken förklaring som är rik-
tig kvarstår faktum att tillkomsten av
nya allmänläkartjänster, t ex en för-
dubbling av allmänläkarkåren i Stock-
holm, inte inneburit någon större
minskning av besöken hos offentliga
och privata specialistläkare 1995.

Utländska förebilder
En möjlig anledning till utebliven

avlastning av sekundärvården är bety-
delsen av den inre organisationen och
det praktiska genomförandet av allmän-
medicinen i svensk primärvård. Den ef-
fektiva danska/engelska »general prac-
tice», som är förebilden för en senkom-
men primärvårdssatsning i Sverige, är
annorlunda organiserad. 

Den bygger på enskilda entreprena-
der, breda uppdrag, patientansvar via
registrering/lista, lagstadgat öppethål-
lande och remissansvar m m. Detta ar-

betssätt har sannolikt en stor betydelse
för invånarnas utnyttjande av sjukhusen
i dessa länder. Idag anser många forska-
re att ett lågt utnyttjande av sekundär-
vård är beroende av att det i den lokala
primärvården föreligger en hög konti-
nuitet, ett brett åtagande, remissansvar
(gatekeeping) och hög tillgänglighet.

Kostnadseffektiv
sjukvård
Kontinuitet skapar såväl trygghet

som kvalitet för den enskilde i primär-
vården och ett effektivt utnyttjande av
övrig vård [1-4]. Brittiska, danska och
kanadensiska erfarenheter visar att hög
kontinuitet leder till ett lågt sekundär-
vårdsutnyttjande, och att patienterna är
mycket nöjda med att få träffa samma
läkare vid olika konsultationer i var-
dagssjukvården [3-5].

Brett åtagande är en viktig förutsätt-
ning för att skapa en hög kontinuitet i
primärvården. Ju fler områden läkaren
har ansvaret för, desto större är chansen
att patienten träffar samma läkare vid
olika konsultationer. Bredden i arbetet
är dessutom nödvändig för att vidmakt-

dicinska etiken av läkare och sjukvårds-
personal diskuterades också.

Svenska åtgärder?
I anslutning till de önskemål som

framfördes från de ex-jugoslaviska lä-
karförbunden kan följande agerande
från svensk sida diskuteras:

1. Kan vi från svensk sida stödja nor-
maliseringen i de olika republikerna ge-
nom att försöka åstadkomma ett utbyte
av erfarenhet och kunskaper? Kanske
kunde detta ske genom kontakter med
någon eller några av specialitetsför-
eningarna inom Läkarförbundet/Läka-
resällskapet – att genomföra kongresser
och seminarier och utbyte av personer.
Det borde vara möjligt att kunna få me-
del från biståndsmyndigheterna för det-
ta.

2. Hur skall vi förhålla oss till de lä-
kare som flytt och som nu finns i Sveri-
ge? På vilket sätt skulle vi kunna under-
lätta för dessa läkare att återvända, och
hur gör vi med dem som stannar – hjäl-
per vi dem att komma in i vårt sjuk-
vårdssystem och i så fall hur?

3. Hur kan vi bidra till någon meka-
nism för att skydda läkare ute i världen

som riskerar att råka illa ut därför att
man försöker att följa den internationel-
la läkaretikens regler och därigenom
kommer i konflikt med det egna landets
lagar? Insatser av detta slag pågår sedan
länge i World Medical Association
(WMA), men åtgärder behövs också av
nationella läkarförbund.

Öppnare stämning
Man frågar sig vad ett sådant här pro-

jekt kan ha för betydelse för utveckling-
en i området – kan det vara ett bidrag i
fredsprocessen? Det har ju varit oerhört
intressant att delta och glädjande att se
hur relationerna denna gång var helt an-
norlunda än tidigare.

Även om konflikten mellan de olika
etniska grupperna ibland kom fram var
ändå stämningen betydligt öppnare och
kamratligare än vid tidigare tillfällen.
Det är uppenbart att den bräckliga fre-
den spelar en stor roll för den fortsatta
utvecklingen.

Det är väl också uppenbart att det har
blivit en dialog mellan grupperna. Det-
ta gör att det känns meningsfullt att ha
varit med, och man vill gärna tro att mö-
tena haft någon betydelse. •

GER ENSKILD DRIFT
EFFEKTIVARE PRIMÄRVÅRD?
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’’I Sverige finns en stark
och bred majoritet mot re-
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kommer svensk sjukvård att
tvingas ta till denna metod
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tryta. ’’
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