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En ny samverkansmodell för
sjukhusspecialister och allmän-
läkare har under de senaste
åren fått stor spridning i Dan-
mark. Den bygger på ett tydligt
professionellt ansvar, personliga
kontakter över gränserna och
förankring i de egna leden och
fungerar utan formella led-
ningssystem.

Modellen införs nu i snabb
takt i Sverige. Erfarenheterna
är hittills positiva och förvänt-
ningarna höga. 

Nedskärningarna inom sjukvården i
Sverige anses av många ha nått en
gräns. Vårdens säkerhet och kvalitet
riskerar att försämras. Primärvården
skall framgent vara basen för hälso- och
sjukvården, och besparingskraven på
sjukhusen kommer att öka och ställa
krav på rationaliseringar. 

Detta kommer att innebära förskjut-
ningar av arbetsuppgifter och påverka
resursfördelningen mellan sjukhusvård
och primärvård, vilka idag fungerar
som två separata system med outveck-
lade samverkansformer. Bättre kommu-
nikation och samverkan är därför nöd-
vändigt för att vårdkvaliteten i framti-
den ska bli tryggad och sjukvårdens to-
tala resurser kunna utnyttjas optimalt.

Det finns många exempel på bristan-
de samverkan i dagens hälso- och sjuk-
vård. Patienterna får ofta olika besked
från sjukhusläkare och primärvårdens
allmänläkare och upplever två skilda
sjukvårdssystem. De två systemen han-
terar samma patienter men talar inte
samma språk.

Värst är det då vårdkedjan brister,
och patienten befinner sig i ett otydligt
gränsland mellan de båda vårdnivåerna.
Då den kommunala hemsjukvården

kommer in i bilden ökar kraven på sam-
syn och kommunikation ytterligare.

Ömsesidiga missförstånd
Ett problem för sjukhusen är den sto-

ra andelen akuta inläggningar, som ofta
sker på jourtid. Sjukhuskolleger upple-
ver ofta allmänläkarna som »anony-
ma», dvs de vet för litet om kunskaper-
na och möjligheterna att överta och ut-
reda patienter i primärvården, och de
uppfattar kompetensen som ojämnt för-
delad mellan olika allmänläkare. 

Remisserna till sjukhusspecialister
är ibland ofullständiga och ger dåligt
underlag för prioritering. »Onödiga»
remisser från primärvården förekom-
mer och bidrar till ökade väntelistor.
Sjukhusspecialister tar på vissa håll ini-
tiativ till informationsmöten riktade till
primärvården, men intresset för denna
undervisning hos allmänläkarna är
ganska svagt, och endast ett fåtal brukar
infinna sig.

Allmänläkarna, å sin sida, har ofta
bekymmer med att epikriserna från
sjukhuset kommer sent. Har patienten
sökt direkt på sjukhuset kan de utebli.
Allmänläkaren som ibland behöver ett
snabbt råd från en sjukhusspecialist kan
ha svårt att nå denne och skriver remiss
i stället. 

Ett annat problem för allmänläkare
är den långa väntetiden för sjukhusre-
mitterade patienter. Ibland hör man all-
mänläkare ifrågasätta om sjukhusspeci-
alister egentligen förstår hur »verklig-
heten» ser ut på deras mottagningar. 

Orsakerna till gemensamma pro-
blem uppfattas ofta olika av allmänlä-
kare och sjukhusspecialister. Det bidrar
till att öka klyftorna och det kan uppstå
myter och missförstånd, vilket inverkar
negativt på både vårdkedjan och pati-
entomhändertagandet.

Mycket att vinna på samverkan
Inom dagens primärvård finns san-

nolikt en stor, outnyttjad kunskapsmäs-
sig potential att överta vissa patienter
som traditionellt behandlas inom sjuk-
hus. Idag förhindrar dock den sneda för-
delningen av läkare mellan sjukhus och
primärvård en överföring av dessa pati-
enter. 

Även med nuvarande förutsättningar

torde dock sjukhus- och allmänläkare
ha mycket att vinna på att samverka,
kommunicera och vidga förståelsen för
varandras arbetssätt. Att samma synsätt
tillämpas vid diagnostik, behandling
och rådgivning är viktigt för patienten. 

Sjukhusets och primärvårdens läka-
re borde, med sina kompletterande
kompetensområden, ta ett gemensamt
befolkningsansvar. Förutsatt att det rå-
der resursbalans mellan sjukhus och
primärvård kommer en allmänläkare
som ser att remissväntetiderna till sjuk-
huset ökar att remittera med större åter-
hållsamhet och prioritera sina remisser
själv i stället för att överlåta ansvaret till
sjukhusspecialisten. 

Otydlig ansvarsfördelning mellan
sjukhusspecialister och allmänläkare är
ett vanligt problem som leder till dubbla
undersökningar och att patienter om-
händertas på fel vårdnivå. Ett exempel
är rehabiliteringsinsatserna efter hjärt-
infarkt som sker på sjukhus men också i
primärvård. 

Om kommunikationen och samver-
kan blev bättre skulle arbetsfördelning-
en bli tydligare, men framför allt skulle
det leda till högre kvalitet och större för-
troende för sjukvården hos befolkning-
en.

Olika arbetsmetoder
Det finns olika sätt att åstadkomma

samverkan. Traditionellt har arbets-
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grupper tillsatts för att utarbeta gemen-
samma arbetsfördelningsavtal och
vårdprogram. Många gånger skapar
processer och diskussioner som föregår
själva överenskommelsen en ökad sam-
syn mellan deltagarna i arbetsgruppen.
Det är dock inte självklart att alla som
förväntas använda vårdprogrammen
delar denna samverkanssträvan.

Det förekommer att sjukhuskliniker
ställer konsultverksamhet till förfogan-
de genom att en specialistläkare arbetar
på en vårdcentral. Denna form av sam-
verkan kan innebära kommunikation
och kunskapsöverföring mellan specia-
liteterna. 

Allmänläkare som arbetar som kon-
sulter och rådgivare i övergripande
sjukvårdsfrågor på specialistkliniker
och därmed skapar ömsesidiga kontak-
ter har vi inte varit vana vid i Sverige. I
Danmark, däremot, har en sådan modell
sedan början av 1990-talet prövats och
givit goda erfarenheter. 

Den danska
»ordningen»
Liksom i Sverige är det i Danmark

vanligt med långa väntetider för remit-
terade patienter, sena och ofullständiga
epikriser och undervärdering av all-
mänläkarna på sjukhusen. Sjukhuslä-
karna hotas av minskande resurser, upp-
lever långa väntetider, undermåliga re-
misser och många onödiga akuta in-
läggningar. 

Traditionellt har man sökt lösa pro-
blemen i regionala samarbetsorgan och
genom lagstiftad, tvärsektoriell plane-
ring mellan sjukhus och praktiker. Det
har ofta varit en lång väg från ord till
handling. Det som saknades i Danmark
var alltså en »brobyggarfunktion» mel-
lan praktiker och sjukhusläkare.

Vid Odense universitetssjukhus in-
fördes 1991 den s k praksiskonsulent-
ordningen [1]. En av de direkta orsaker-
na var problem med extremt långa vän-
tetider till vissa kliniker. 

Praksiskonsulentordningen bygger
på följande principer: 

– överensstämmelse med övergri-
pande politiska målsättningar men obe-
roende av formella ledningssystem,

– ansvaret för samverkan åvilar pro-
fessionen, 

– förankring i de egna leden, dvs alla
kolleger är delaktiga och kan påverka
processen,

– representantskap, dvs en utvald
person företräder kolleger och framför
deras åsikter,

– utnyttjandet av personliga kontak-
ter och nätverk.

Konsulent
och koordinator
Praktiskt går »ordningen» ut på att

en erfaren allmänläkare, en s k praksis-

konsulent, knyts till en sjukhusklinik
och tjänstgör där 1/2–1 dag i månaden.
Uppgifterna för praksiskonsulenten är
att vara synlig och erbjuda kliniken
hjälp i primärvårdsfrågor. Tillsammans
med specialistkolleger utarbetas riktlin-
jer för diagnostik, behandling, uppfölj-
ning och patientinformation, gemen-
samma för sjukhuset och allmänläkarna
i området. 

Vid flera kliniker har undermåliga
epikriser och remisser varit de stora ut-
maningarna. Konsulenten har även en
viktig roll när det gäller att initiera ge-
mensamma informations- och fortbild-
ningsinsatser för sjukhusspecialister
och allmänläkare.

I bakgrunden finns en s k koordina-
tor, som ser till att kontakterna mellan
kliniker och konsulenter fungerar. En
koordinator brukar på halvtid ansvara
för upp till 20 konsulenter och är utgi-
vare för ett informationsblad som distri-
bueras till alla specialist- och allmänlä-
kare i området. 

Bladet utkommer cirka en gång i må-
naden, och förmedlar de råd och riktlin-
jer som konsulenter och sjukhusspecia-
lister gemensamt utarbetar. Informa-
tionsbladen, till vilka hör en samlings-
pärm, uppfattas som viktig lokal refe-
rensinformation, av både sjukhusspeci-
alister och allmänläkare.

De första försöken till praksiskonsu-
lentordning i Odense 1991 slog väl ut,
och idag har över hälften av sjukhusen i
Danmark praksiskonsulenter. Brobyg-
gandet mellan sjukhuskolleger och all-
mänläkare i Danmark fortsätter, fler kli-
niker skaffar sig praksiskonsulent, och
deras arbetsområden ökar.

Skiftande
erfarenheter
Vad har »ordningen» betytt på Fyn?

Politiker, tjänstemän och läkare i Oden-
se hävdar samma sak: praksiskonsu-
lentordningen har med låga omkostna-
der åstadkommit en märkbar förbätt-
ring av kommunikationen mellan pri-
mär- och sjukhusvården. Enligt en
mindre evaluering gjord i Odense 1992
har fördröjningar av epikriser minskat,
remisserna fått bättre kvalitet och ett
stort antal behandlingsanvisningar för
olika sjukdomsgrupper utarbetats [1]. 

Under professionens eget ansvar och
engagemang tycks det gå snabbt att ta
fram praktiska lösningar på olika pro-
blem. Resursutnyttjandet anses ha blivit
bättre genom att dubbla utredningar
kunnat undvikas och genom att många
patienter som tidigare behandlats på
sjukhus numera kan behållas inom pri-
märvården. 

Det bör nämnas att man i Danmark
varnar för att de fortlöpande kontakter-
na med allmänläkarkollegerna kan vara
dåliga och äventyra verksamheten. 

Praksiskonsulenten kan bli »ambas-
sadör» för sjukhuset och få svårt att vara
neutral. En faktor som kan bidra till det-
ta är att konsulenter erhåller timarvode
från den klinik de arbetar för. 

Konsulenter har hävdat att arbets-
uppgifter kan överföras från sjukhus till
primärvård utan att koppla detta till re-
sursfrågor. Information från konsulen-
terna till kollegerna är viktig, men kan
bli en börda om den blir omfattande. In-
formationsblad brukar därför inte  inne-
hålla mer än två sidor. 

Praksiskonsulenten är med sina 4–8
läkartimmar per månad på kliniken inte
någon stor utgiftspost. I Danmark beta-
lar klinikerna praksiskonsulenternas ar-
vode ur egen budget och motiverar det-
ta med att vinsterna, både de kvalitets-
mässiga och de ekonomiska, vida över-
stiger kostnaderna. Koordinatorn, som
håller ihop verksamheten i ett område,
och som för detta arbete förbrukar
15–20 arbetstimmar i veckan, finansie-
ras med centrala medel.

Svensk modell
i 18 landsting
I Sverige, liksom i viss mån i Norge,

har den danska modellen väckt stort in-
tresse. På Läkaresällskapets riksstäm-
ma i november 1996 presenterades
praksiskonsulentordningen, som i Sve-
rige benämns allmänläkarkonsultverk-
samhet, av den praktiker som en gång
införde den, Per Grinsted. Redan i janu-
ari 1996 infördes modellen i Helsing-
borg och i april 1997 hade den införts i
18 landstingsområden.

Förväntningarna har varit höga, så-
väl från administrativt håll som från
sjukhus och primärvård. På de flesta
håll har det politiska stödet varit stort.
Konsultverksamhet har startats i pro-
jektform med tydlig avsikt att på sikt in-
tegreras i ordinarie verksamhet. Inte
minst sjukhusläkarna har varit positiva,
eftersom allmänläkaren idag är en vik-
tig samarbetspartner. 

I flera landsting, bl a Halland, har di-
striktssköterskor engagerats som kon-
sulter. De arbetar tillsammans med all-
mänläkarkonsulten och är inriktade på
omvårdnadsfrågor och kontakter med
sjukhusets sjuksköterskor.

Ännu få erfarenheter
i Sverige
De i Sverige dokumenterade erfa-

renheterna är hittills få. I en utvärdering
gjord i Helsingborg 1996, byggd på en-
käter och intervjuer, konstateras att
kontakterna mellan primärvårdens all-
mänläkare och sjukhusspecialisterna
hade ökat och samarbetet förbättrats
[2]. 

På många håll har patientrelaterade
kvalitetsbrister påvisats. Sålunda har en
allmänläkarkonsult studerat akutmot-
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tagningen på ett sjukhus och funnit att
halvakuta patienter med svår sjukdom
omhändertas på akutmottagningen trots
att behovet av akut behandling är litet.
Patienten får sedan passera många mel-
lanled och läkarkontakter på vägen till
avdelningen.

Det beskrivs också en tendens hos
allmänläkare att akut remittera patien-
ter, på vilka utredning påbörjats i pri-
märvården och där patienten långsamt
blivit sämre. En akutmottagning är inte
lämpad att hantera elektiva utredningar.
Dessa fall borde diskuteras direkt med
en erfaren sjukhusläkare [3].

För dessa två typfall orsakar bristen
på kommunikation med sjukhuset en
kvalitetsförsämring. Genom att man an-
vänder informationsbladet för att be-
skriva förhållandet, når budskapet ut till
allmänläkarna, som därmed själva kan
föreslå lämpliga åtgärder.

Målformuleringen
viktig
Är det klokt att satsa läkartimmar,

entusiasm och pengar på en metod som
i Danmark visserligen rapporteras kun-
na förbättra vårdens kvalitet och effek-
tivitet, men som vi saknar erfarenhet
av?

Svaret är inte givet, men intuitivt
borde bättre samverkan och kommuni-
kation inom sjukvården med de blyg-
samma ekonomiska insatser som det
här är fråga om vara positivt, och det
kan vara försvarbart att införa model-
len. 

Det bör framhållas att praksiskonsu-
lentordningen i Danmark inte tillkom
som en ren besparingsåtgärd, även om
ekonomiska vinster tycks ha åstadkom-
mits. Den utgår från patientperspektivet
och strävar efter att förbättra vårdkva-
litet.

Arbetet måste ges fria ramar och ske
på professionens villkor – tanken är att
problem lättast löses genom personliga
kontakter mellan parter som är direkt
involverade i vårdarbetet. Det är också
väsentligt att verksamheten förankras i
de egna leden och att det skapas en
känsla av delaktighet hos sjukhus- och
allmänläkarkolleger. 

För förankring i de egna leden har
man i Sverige på många håll använt sig
av de allmänmedicinska fortbildnings-
och kvalitetsutvecklingsgrupperna.
Gruppledarna har därvid svarat för kon-
takter med konsulterna.

Behovet av samverkan måste vara
tydligt, från både sjukhusspecialister-
nas och allmänläkarnas sida.

På några håll har verksamheten star-
tats med rekrytering av ett stort antal
konsulter samtidigt och har fungerat
bra. På andra håll råder tveksamhet hos
vissa sjukhuskliniker, eller också före-
ligger svårigheter att engagera allmän-

läkarkonsulter. Här vinner man troligen
på att först införa verksamheten på någ-
ra få, intresserade kliniker som får skaf-
fa erfarenheter. Blir dessa positiva kom-
mer fler kliniker och allmänläkare att
visa intresse.

Behövs
utvärdering?
Frågan om utvärdering har varit ak-

tuell på många håll. Innan nya arbets-
metoder införs, brukar brister och pro-
blem som finns i den existerande orga-
nisationen beskrivas, och med dessa
som utgångspunkt formuleras målen.
En övergripande »kvalitetsindikator»
för hälso- och sjukvård borde vara dess
förmåga att uppfylla de politiska målen,
bland annat i vilken grad vården är pati-
entcentrerad och primärvårdsbaserad. 

I detta sammanhang är det viktigt att
bedöma attitydförändringar hos vård-
personal och effekter på informations-
utbyte, fortbildning, kommunikations-
mönster och vårdkonsumtion. Exempel
på enklare, mätbara variabler som kan
påverkas av allmänläkarkonsultverk-
samhet är tillgänglighet, kontinuitet,
patienttillfredsställelse, vårdkonsum-
tion och remissväntetider. 

Det har ifrågasatts huruvida en tradi-
tionell utvärdering är nödvändig eller
ens möjlig då det gäller allmänläkar-
konsultverksamhet. På Fyn var alla par-
ter överens om att införa praksiskonsu-
lentordningen i stor skala, och en utvär-
dering av resultatet ansågs därför inte
angelägen. Om meningarna varit delade
hade det sannolikt blivit nödvändigt att
genomföra en sådan. 

I Odense insåg sjukhusledningen att
en resultatutvärdering skulle innebära
kostnader som vida översteg själva
praksiskonsulentordningens. Den valde
då i stället att erbjuda klinikerna medel
så att de skulle kunna finansiera prak-
siskonsulenterna under ett år. De klini-
ker som önskade fortsätta fick därefter
betala ur egen budget. 

SFAM har
en viktig roll
Allt talar för att sjukvården i Sverige

kommer att engagera fler allmänläkare
som konsulter på sjukhus. Eftersom
professionellt intresse för samverkan
och kollegial förankring är en förutsätt-
ning för att bedriva allmänläkarkonsult-
verksamhet har det varit naturligt att
skapa ett nätverk och samla erfarenhe-
ter inom rådet för kvalitetsutveckling
inom Svensk förening för allmänmedi-
cin (SFAM). De lokala SFAM-för-
eningarna i landet har en viktig roll och
bör aktivt medverka vid rekrytering av
konsulter och koordinatorer samt verka
för att de principer som nämnts ovan
tillämpas.

En detaljerad redogörelse för all-

mänläkarkonsultverksamhetens start-
kultur, organisation och målsättning på
fyra orter i Sverige (Helsingborg, södra
Halland, Lund–Orup och nordöstra
sjukvårdsområdet i Stockholm) är un-
der tryckning och kommer att ges ut av
Spri förlag under 1997.
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Ge er till känna!
Läkartidningen har som huvud-
regel att på insändar- och debatt-
sidorna ej publicera anonyma in-
sändare. Undantag kan dock gö-
ras t ex när författaren tar upp
problem med viss allmängiltig-
het, men där ett offentliggörande
av identiteten kan vålla skriben-
ten personlig skada.

Författaren kan i sådana fall ut-
trycka önskemål om anonym
publicering. Dock måste hans el-
ler hennes identitet vara känd av
redaktionen, bl a för undvikande
av förfalskade inlägg. Vidare kan
redaktionen behöva nå författa-
ren beträffande oklarheter i tex-
ten, eller för att delge eventuella
repliker etc.

Redaktionen förbehåller sig rät-
ten att avgöra om inlägget skall
publiceras eller ej. Vid publice-
ring respekteras då självfallet
önskemålet om anonymitet, så-
väl i den tryckta texten som i kon-
takter med eventuellt berörda in-
stanser eller personer, som kan
behöva beredas tillfälle till kom-
mentar.

Därför: Uppge alltid författarnam-
net i följebrev eller på annat sätt,
med begäran om anonym be-
handling. Inlägg där författaren är
okänd även för redaktionen pub-
liceras aldrig.
Red


