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Samhällsmedicinens vetenskapliga
kärna bör vara folkhälsovetenskapen.
Med det avses här, med en viss utvidg-
ning av folkhälsogruppens definition
[2], det tvärvetenskapliga område som
studerar samhällsstrukturens, arbetsli-
vets, miljöns, levnadsförhållandenas,
livsstilens och vårdsystemets betydelse
för befolkningens hälsa och vårdens
tillgänglighet och effekter (i vårt land
hälso- och sjukvård, socialförsäkring,
primärkommunens vård och omsorg).
Sambanden analyseras för grupper av
befolkningen och inte för enskilda indi-
vider.

Kunskaperna om hur den ekonomis-
ka och sociala strukturen i ett samhälle
kan underlätta eller vara ett hot mot en
harmonisk och jämlik utveckling av
folkhälsan ökar nu i rask takt [3, 4]. Ge-
nom ökade kunskaper inom det »psyko-

neuro-immun-endokrina komplexet»
börjar vi skönja mekanismerna bakom
sambanden mellan utsatta samhällsför-
hållanden och de biomedicinska reak-
tionerna. Data tyder på att svagt socialt
stöd och låg grad av egenkontroll över
den sociala situationen ger kronisk
stress som via neurobiologiska meka-
nismer påverkar immunsystemet och
det endokrina systemet. De negativa
hälsokonsekvenserna kan därigenom
förklaras [5]. Individen blir mötesplat-
sen mellan biologiska system och soci-
ala system. Biomedicinen utgår från in-
dividen och tränger allt längre in i de
biologiska systemen ned på molekylär
nivå för att förstå sjukdomsmekanismer
och hitta möjliga åtgärder. Samhällsme-
dicinen startar från individen för att i so-
ciala nätverk och i samhällets organisa-
tionsformer se förklaringar och hitta
möjliga områden för åtgärder (Figur 1).
Den nya kunskapen borde kunna bli en
förståelsebrygga mellan samhällsve-
tenskap och den medicinska forskning-
en så att ett gemensamt vetenskapligt
objekt kan identifieras. Flersektoriell
forskning från en sådan gemensam
plattform skulle i bästa fall kunna leda
till att nya tankemönster bildas och nya
frågor blir forskningsbara.

Kunskaperna från folkhälsoveten-
skapen om hälsans villkor och ohälsans
bestämningsfaktorer visar att ansvaret
för hälsofrågorna inte kan tas av hälso-
och sjukvården ensam. Samhällmedici-
nen bör därvid tjäna som en brygga till
andra myndigheter och organisationer
på regional och lokal nivå.

Samhällsmedicinens praktik blir så-
ledes att försöka påverka beteenden
samt sociala och samhälleliga faktorer
för att främja hälsa och välfärd. Regio-
nal och lokal folkhälsorapportering till-
för grundläggande kunskaper. Att över-
sätta folkhälsovetenskapens kunskaper
till användbara underlag för hälsopoli-
tiska beslut blir en viktig del av arbetet.
Hälsokonsekvensanalyser av politiska
beslut och organisationsförändringar är
ett värdefullt instrument därvidlag.

Samhällsmedicinens hälsopolitiska
eller ideologiska grund är hämtad från
socialmedicinen och innebär ett social-
politisk ansvar att särskilt beakta rättvi-
sa och jämlikhet i hälsa, vård och väl-

färd och ge röst till grupper som har
svårt att göra sig hörda. Den knyter här
också an till WHOs inledande hälsopo-
litiska mål i programmet »Hälsa för
alla»[6].

Kunskaperna från samhällsmedici-
nen kan även ha konsekvenser för be-
handlingen av enskilda patienter. Det är
som regel inte samhällsmedicinen själv
som ansvarar för detta, utan kunskaper-
na måste förmedlas till dem som har pa-
tientansvar. Det är viktigt att vårdperso-
nalen kan visa patienterna att man för-
står att deras besvär inte enbart beror på
personliga tillkortakommanden utan att
sociala villkor eller arbetsförhållanden
kan påverka symtomen. Det leder för-
hoppningsvis till att de vårdsökande
känner att de blir förstådda och bemöt-
ta med respekt. Ett bättre behandlings-
klimat kan skapas, även om vården inte
kan göra något åt de bakomliggande
faktorerna i själva behandlingen.

Samhällsmedicinens praktik har ofta
begränsats till hälsofrämjande och före-
byggande åtgärder. I sjukvårdsdebatten
hörs numera allt oftare att vården bättre
måste svara mot behoven och effekter-
na måste mätas i form av hälsovinster.
Samhällsmedicinen bör medverka i be-
skrivningar av befolkningens behov av
insatser, i analysen av olika styrformers
effekter på rättvisa i vårdens fördelning
och på vårdens effekter på befolkning-
ens hälsa. Däremot är vårdens interna
produktivitet, kvalitetsarbete och mät-
ning av effekter på individnivå ett an-
svar för den kliniska verksamheten.

Utvecklingsarbete och forskning
Samhällsmedicinen i landstingen är
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Behovet av samhällsmedicins-
ka insatser har betonats i flera
utredningar. De samhällsmedi-
cinska funktionerna/enheterna i
landstingen har fortfarande
mycket varierande utformning,
arbetsinnehåll och organisato-
risk placering [1]. På flera håll
ifrågasätts de, rustas ned eller
splittras upp på små, decentrali-
serade enheter. I ett inlednings-
skede kan det möjligen vara be-
fogat att »låta tusen blommor
blomma». Men det är nu hög tid
att samhällsmedicinen blir tydli-
gare och får generella känne-
tecken på kompetens och verk-
samhet. Sjukvårdshuvudman-
nen och enheterna (beställare
och utförare) måste veta vilka
förväntningar och vilka krav
som kan ställas.
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därmed bärare av utvecklingsarbete, ut-
värdering, kvalitetssäkring och utred-
ning inom folkhälsoområdet (se ruta
Definitioner).

I vissa landsting har man försökt att
organisera samhällsmedicinen i första
hand som forskningsenheter. I andra
dominerar ett handlingsinriktat frisk-
vårdstänkande med aktiviteter och häl-
soupplysning som främsta medel [1].
Det är viktigt att finna balansen mellan
dessa två ytterligheter. Gränsdragning-
en mellan tillämpad forskning och ut-
vecklingsarbete är oskarp. Målgrupper-
na, eller avnämarna, för den landstings-
drivna samhällsmedicinen är i första
hand hälso- och sjukvården samt övriga
delar av välfärdssystemet och via dem
befolkningen – inte forskarsamhället.
Huvuduppgiften är att ta fram underlag
för folkhälsoarbete, sprida nya arbets-
metoder och förbättra eller mönstra ut
vissa av dem som är etablerade; huvud-
uppgiften är inte att producera veten-
skapliga artiklar. Ett visst utrymme för
en tillämpad forskning behövs för kom-
petensutvecklingen.

Universitetsinstitutioner inom folk-
hälsovetenskap har inte alltid fungerat
som motorer i den samhällsmedicinska
verksamheten i landsting med universi-
tetssjukhus. En ökad forskningsverk-
samhet knuten till landstingens sam-
hällsmedicin skulle kunna ställa de an-
gelägna frågorna i en tillämpad forsk-
ning. Landstingen har numera också ett
lagstadgat ansvar att delta i klinisk
forskning och hälso- och sjukvårds-
forskning. Men det krävs en hel del re-
surser att etablera detta med någorlunda
kvalitet; resurser vi inte har idag. Risk
finns att både praktik och forskning tun-
nas ut. Realistiskt är att några forsk-
ningscentra etableras utanför de nuva-
rande universitetsinstitutionerna.

Kompetenser
som alltid ska finnas
Samhällsmedicinen tillämpar en rad

kunskapsområden, metoder och tekno-

logier i sitt arbete. Viktiga områden är
epidemiologi, systemteori, statskun-
skap och organisationsteori, beteende-
vetenskap, interventionsmetodik, infor-
mationsteknologi, utvärderingsmeto-
dik med hälsoekonomi och etik. Andra
verksamheter använder samma meto-
der, men det kännetecknande för sam-
hällsmedicinen är att utforma dem mot
den folkhälsovetenskapliga och social-
politiska bakgrunden.

– Yrkesmedicinen har t ex en omfat-
tande epidemiologisk verksamhet, men
den är i första hand arbetsmiljömässig
och toxikologisk i sitt innehåll.

– Utvärderingar görs i stor omfatt-
ning inom klinisk verksamhet i kvali-
tetssäkringsprojekt, men den samhälls-
medicinska tillämpningen på vården in-
nebär att frågeställningarna handlar om
vårdens fördelning till olika behovs-
grupper och hälsovinster till befolk-
ningsgrupper istället för produktivitets-
frågor i vården.

– Interventionsmetodiken måste
med samhällsmedicinska förtecken i
första hand ägna sig åt hur man når un-
derpriviligierade grupper med hälso-
främjande insatser.

Kompetens med den beskrivna spe-
ciella profilen bör vara kännetecknande
för samhällsmedicinen och därmed
vara generell och finnas överallt där
samhällsmedicinsk verksamhet be-
drivs. Sjukvårdshuvudmannen bör veta
att det är denna kunskap och dessa möj-
ligheter som ska finnas.

Miljömedicin, hygien, arbetsmedi-
cin och smittskyddsarbete är andra för
folkhälsan viktiga områden inom hälso-
och sjukvården. Internationellt finns
exempel på hur de hålls samman i vad
man benämner »samfundsmedisin»,
»community medicine», »public
health», etc. Det är ett rimligt effektivi-
tetskrav för företrädare i det breda folk-
hälsofältet att finna bra samordnings-
former, både för utbildning och tillämp-
ning. Ett sätt som prövats inom några
landsting är att sammanföra resurserna
till en folkhälsobudget så att i varje fall
prioriteringarna inom hela området kan
göras samlat. Andra former är samlade
folkhälsoförvaltningar.

Frågan om vi borde ha en gemensam
och sammanhållen specialistutbildning
och behörighet för hela fältet faller
utanför ramen för denna artikel.

Vad är samhälle?
Benämningen »samhälle» i sam-

hällsmedicin är mångtydigt och kan
vålla oklarhet.

I svensk folkhemstradition likställs
ofta samhälle med staten, alltså den lag-
stiftande och verkställande makten i na-
tionen (»state» i engelskspråkig littera-
tur). Vad vi i samhällsmedicinen oftast
avser är »society», dvs medborgarnas
gemensamma och samlade intressesfär.
I folkhälsoarbetet i lokalsamhället me-
nar man snarast »community», dvs en
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Figur 1. Människan som social och biolo-
gisk varelse.

Tillämpad forskning Att syste-
matiskt och metodiskt söka efter ny
kunskap och nya idéer med syfte att
lösa ett definierat problem eller med
en bestämd tillämpning i sikte. 

Utvecklingsarbete Att systema-
tiskt och metodiskt utnyttja forsk-
ningsresultat, vetenskaplig kunskap
och nya idéer för att åstadkomma nya
produkter, nya processer och system
eller väsentliga förbättringar av redan
existerande sådana. 

Utvärdering och kvalitetssäk-
ring Att systematiskt mäta, värdera,
utveckla och förändra verksamheten
för att den skall uppfylla ställda krav,
målsättningar eller normer. 

Utredning Att ta fram, systemati-
sera och ställa samman redan kända
och tillgängliga fakta och förhållan-
den för att belysa en frågeställning el-
ler söka en grund för ett ställningsta-
gande. 
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gemenskap i ett bostadsområde, en sko-
la, en arbetsplats, en förening etc.

I det lokala arbetet är det också vik-
tigt att överväga hur mycket som är ge-
mensamt mellan folkhälsoarbetet och
miljöarbetet. Agenda 21-programmet
och miljöfrågorna har lyfts fram myc-
ket tydligare än Hälsa för alla-program-
met och folkhälsofrågorna internatio-
nellt, nationellt och lokalt [7]. Det finns
en miljöminister men ingen folkhälso-
minister. Kommunerna har en betydligt
längre erfarenhet av miljöfrågorna och
också ett tydligare lagmässigt ansvar.
Folkhälsofrågorna kan komma att ses
som en ganska underordnad del av mil-
jöarbetet. Man kan givetvis se det tvärt
om. Huvudsyftet är att skapa goda och
uthålliga villkor för människors hälsa
och välfärd där miljöarbetet är en del.
Det gemensamma är faktiskt frågan om
hälsa och miljö är underordnade de eko-
nomiska lagar vi skapat eller om ekono-
min måste analyseras i samklang med
vad både hälsan och miljön kräver. Det
innebär i sin tur att både miljöarbetet
och folkhälsoarbetet blir vida mer än
avfallssortering och friskvårdssatsning-
ar. Grundproblemen för de båda områ-
dena är nog ganska lika, men strategier-
na för arbetet blir delvis olika.

Kompetensen inom folkhälsoarbetet
regionalt och lokalt har varit mycket va-
rierad och ibland alltför bristfällig. En-
tusiasm och goda idéer har fått kompen-
sera bristande teoretisk utbildning. De
goda exemplen har blivit normgivare
snarare än systematiska och generali-
serbara utvärderingar. Samhällsmedici-
nen måste ta ett ansvar för att höja kom-
petensen. Grundläggande krav är att
kunna följa, värdera och tillämpa ny
kunskap från den vetenskapliga littera-
turen. Examen på licentiat-, masternivå
eller motsvarande bör vara minimikrav.
Någon på varje enhet bör ha fullständig
forskarutbildning.

Program som kan varieras
Tillämpning och genomförande sker

i ett antal program (produktionslinjer)
på olika arenor. Programmens omfatt-
ning och utformning måste variera från
tid till tid och med hänsyn tagen till lo-
kala förhållanden.

Sjukdomsorienterade program utgår
från viktiga folksjukdomar, t ex hjärt–
kärlsjukdomar, cancer, smärttillstånd,
STD.

De förebyggande delarna kan arbe-
tas in i vårdprogram eller kliniska rikt-
linjer för dessa sjukdomar. Fördelar
med detta betraktelsesätt är att det är
konkret och gripbart och kan engagera
vårdens personal. Nackdelarna är att det
kan leda till ensidig medikalisering av
hälsofrågorna.

Riskfaktororienterade program fo-
kuseras istället på kända riskfaktorer,
t ex rökning. Fördelarna är att en multi-
pel effekt nås genom att en riskfaktor
ofta är ansvarig för flera sjukdomar.
Rökning påverkar t ex cancer, hjärt–
kärlsjukdomar, astma, kronisk bronkit,
benskörhet, mm. Risker med detta ar-
betssätt är en individualisering och för-
enkling av ett sammansatt problem, en
skuldbeläggning av offret och att man
bortser från de sociala miljöernas bety-
delse för beteenden.

En grupp- och arenaansats innebär
att man utgår från t ex arbetslösa, ung-
domsmiljöer, lokalsamhället. Fördelar-
na är att de sociala strukturerna lättare
involveras, att man når utsatta grupper
speciellt och att andra instanser än vår-
den lättare finner sin plats.

Nackdelarna är att det kan te sig ab-
strakt och svävande och att den enskil-
das ansvar och möjligheter inte kommer
till sin rätt (se ruta Vanliga tillämp-
ningsprogram).

Fortfarande är en sjukdomsoriente-
ring den vanligaste utgångspunkten,
men successivt förflyttas det strategiska
tänkandet mot riskfaktorer och arena-
perspektiv. Samhällsmedicinen får leva
med mångfalden av angreppssätt. För
vissa program är det naturligt att ansva-
ret ligger på de samhällsmedicinska en-
heterna; för andra kan ansvaret ligga på
någon annan enhet.

Ett hjärt–kärlprogram kan vinna i le-
gitimitet genom att utgå från ett kardio-
logiskt centrum, och ett olycksfallsföre-
byggande borde kunna vara baserat på
en akutklinik. Arbetssättet måste, oav-
sett ansvarsfrågan, vara mångsektori-
ellt. Samhällsmedicinens uppgift blir
att bringa reda och systematik i mång-
falden.

Patientverksamhet?
Av och till kommer förslag till att

samhällsmedicinen skall ta ansvaret för
visst individ- och patientcentrerat arbe-
te. En sådan verksamhet är högriskpre-
vention vid riskbeteenden, som rökav-
vänjning, och tidig och enkel interven-

tion vid hög alkoholkonsumtion. En an-
nan är rehabilitering för patienter med
»komplex socialmedicinsk problema-
tik», dvs olika kombinationer av psy-
kiska besvär, rygg–ledvärksyndrom,
missbruk, sociala problem, kriminalitet
och relationsproblem. De samhällsme-
dicinska enheterna bör inte bygga egna
mottagningar för patientverksamhet.
Argumenten för detta är flera:

Ansvarsfrågan. En helhetssyn på pa-
tienten och patientens situation måste
tillämpas på de naturliga mötesplatser-
na i vården. Praktiskt taget alla sjuk-
domsepisoder innehåller livsstilsfrågor
och en social komponent. Varje klinisk
verksamhet måste bära sitt hälsopolitis-
ka ansvar. Det finns tankar att vården
bör renodla den medicinskt professio-
nella handläggningen och tona ned so-
ciala och psykologiska komponenter.
Det är ytterst lätt att man med dagens
krav på produktivitet och nedskärning-
ar inom de enskilda enheterna tacksamt
hänvisar alla fall med sammansatta pro-
blembilder till en verksamhet som trä-
der fram och förklarar sig vara särskilt
kunnig att hantera detta. Istället bör
man sträva efter att ta sig an sina egna
patienters hela situation och skaffa sig
kompetens för detta.

När det gäller t ex socialförsäkring
och rehabilitering är det en samhälls-
medicinskt angelägen fråga att analyse-
ra hur sänkta ersättningar inom social-
försäkring och strikt tillämpning av »ar-
betslinjen» i tider med hög arbetslöshet
belastar och slår ut människor som re-
dan tidigare tillhör samhällets förlorare.
Den frågan är det ingen annan i vården
som tar sig an.
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– Folkhälsorapportering

– Vårdkonsumtionsanalyser

– Resursfördelning och prioriteringar

– Alkoholskadeförebyggande

– Tobaksskadeförebyggande

– Olycksfallsförebyggande

– STD-förebyggande

– Allergiprogram

– Mat och hälsa

– Cancerförebyggande

– Hjärt–kärlsjukdomsförebyggande

– Osteoporosförebyggande

– Program för hälsofrågor i flykting-
program

– Hälsofrämjande arbete i lokalsam-
hället

– Kvinnors hälsa

– Hälsa hos barn och ungdom

– Äldres hälsa

VANLIGA TILLÄMPNINGSPROGRAM



▲

3160 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR  37  •  1997

Ett ovanligt kejsarsnitt i lo-
kalanestesi gjordes på en kvinna
med kondrodystrofi och nack-
problem. Ingreppet gjordes i
halvsittande ställning. Fallet de-
monstrerar ett fortsatt värde av
lokalanestesi och vad som är
möjligt att göra med en positiv
inställning från patienten och
flexibilitet från vårdpersonalen.

Att utföra ett kejsarsnitt i lokalanes-
tesi är väl beskrivet i litteraturen [1-3].
Att operationen dessutom måste utföras
med patienten i halvsittande ställning
tillhör sällsyntheterna och finns inte ti-
digare beskrivet. Kvinnan kan inte lig-
ga på rygg eller sidan på grund av nack-
problem. Hon kan inte på grund av
bäckenträngsel föda barn vaginalt, ett
vanligt problem vid kondrodystrofi.

FALLBESKRIVNING
En 28-årig kvinna, 3 gravida, 2 para,

med kondrodystrofi. Patienten är 128
cm lång och vägde vid operationstillfäl-
let 80 kg.

Komplikationer
vid tidigare kejsarsnitt
Det första kejsarsnittet 1987, på

grund av absolut bäckenträngsel, gjor-
des i epiduralanestesi. Tyvärr fungerade
denna bedövningsform dåligt, förmod-
ligen beroende på patientens kondro-
dystrofi. Vid nästa kejsarsnitt 1993 val-
de man därför intubationsnarkos. Den-
na komplicerades med att patienten
postoperativt fick synfältsbortfall, be-
svär med att det svartnade för ögonen
och rotatorisk yrsel vid rygg- och sido-
lägen. Patienten fick därefter också en
känsla av att hon ville falla omkull och
förlora medvetandet. Detta har medfört
att patienten bara kan sova i framstupa
sidoläge.

Utredningen har visat att det är
trångt i foramen magnum med en midja
i ryggmärgen på övergången mellan
medulla oblongata och medulla spina-
lis. Neurologiskt har man bedömt att
besvären kan bero på en benign parox-
ysmal lägesyrsel, men man kan inte ute-

sluta att det hela beror på trängseln i fo-
ramen magnum. Problemen för patien-
ten är uttalade, speciellt vid lägesänd-
ringar.

Infiltrationsanestesi
och halvsittande patient
Så var situationen inför det tredje

kejsarsnittet. Efter diskussion mellan
patient, operatör och narkosläkare kom
man fram till att kejsarsnittet skulle ut-
föras i infiltrationsanestesi och att pati-
enten i det närmaste skulle stå under in-
greppet. Det hela komplicerades ytterli-
gare av att patienten fick för tidiga vär-
kar, och man fick avsluta graviditeten
vid 34 fullgångna veckor. Barnet låg
dessutom i tvärläge, vilket gjorde in-
greppet tekniskt svårare.

Ingreppet utfördes på följande sätt:
Patienten placerades på en tippbräda
som tippades till närmast vertikal posi-
tion. På tippbrädans fotstöd placerade
man en pall, där patienten kunde halv-
sitta under operationen. Ett operations-
assistentbord utgjorde narkosbåge och
dessutom armstöd för patienten. Opera-
tören och assistenten måste därför sitta
på varsin låg pall med en höjd av 10 cm
rakt framför patienten. 

Huden infiltrerades, därefter lades
ett sedvanligt nedre medellinjesnitt i
bukväggen och uterus öppnades med ett
lågt tvärsnitt. Infiltrationsanestesin la-
des i lager efter lager allteftersom ope-
rationen fortskred. Totalt användes 215
ml 0,25-procentig Xylocain med adre-
nalin under 60 minuter.

Under operationen fick patienten
syre via näsgrimma och monitorerades
med EKG, pulsoximeter och arteriellt
blodtryck. 

Nöjd mor
Barnet utförskaffades lätt och vägde

2 850 g och fick Apgar 7, 8, 8 efter 1, 5

LOKALANESTESI AV VÄRDE
VID KEJSARSNITT
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Kapacitets- och kompetensfrågan.
Om samhällsmedicinens resurser skall
engageras för behandlingsinsatser inom
vården behövs många fler enheter än
idag. För att inte bli en enhet som enbart
administrerar patienter och remitterar
dem åt olika håll måste patientmottag-
ningen ha en avsevärd kompetens och
resurs för diagnostik, utredning och be-
handling. Det kan inte vara försvarligt
att bygga upp ytterligare enheter för
detta då de redan finns inom vården.

Patientverksamheten kräver också
en klinisk fortbildning jämsides med
den samhällsmedicinska. Det motsäger
inte att personer inom samhällsmedici-
nen med vårdutbildning (läkare, sjuk-
sköterskor, psykologer, kuratorer, sjuk-
gymnaster, arbetsterapeuter m fl) ägnar
sig åt en viss klinisk verksamhet för att
bibehålla sin vårdkompetens, följa ut-
vecklingen i vården och få impulser till
viktiga samhällsmedicinska frågor att
analysera. Detta bör dock ske inom re-
spektive kliniska grundspecialiteter.

Organisatorisk placering
Frågan om den organisatoriska pla-

ceringen av samhällsmedicinen måste
naturligtvis lösas i förhållande till
landstingens organisation i övrigt. Ar-
betsuppgifternas övergripande karaktär
gör det naturligt att arbetet sker nära den
funktion som ansvarar för landstingets
strategiska planering.

Redan för tio år sedan varnade man
för att decentralisera och tunna ut de
små resurserna istället för att skapa en
sammanhållen enhet med tillräcklig
bredd och kritisk storlek [8]. Den be-
dömningen håller fortfarande.

Folkhälsoarbetet drivs däremot vid
ett stort antal spridda mötesplatser för
människor, både offentliga och civila.
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