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Allmänmedicinare är proffs
på att möta människor i livets
olika skeden med olika hälsotill-
stånd och bakgrund. Det är där
vi har vår styrka, och där kom-
mer vi att behövas ännu mer i
framtiden. Men vi måste se på
oss själva med större självre-
spekt för att göra primärvården
stark och trovärdig.

Hur framtidens primärvård skall ge-
stalta sig beror först och främst på vilka
vi är som kommer att jobba med den.
Det handlar om att få tycka att arbetet är
roligt, att tycka om människokontakt
och att utvecklas i takt med tid, kunskap
och erfarenhet.

Detta – att få tycka att arbetet som
allmänläkare är roligt – är tyvärr inte i
dag en självklarhet bland kolleger inom
den allmänmedicinska specialiteten.
Man blir lätt sedd över axeln och ansedd
för att inte vara tillräckligt seriös.

Det är allvarligt. Om man inom spe-
cialiteten ifrågasätter alla dem som
tycker att vårt arbete är roligt och ser
möjligheterna och utmaningarna i stäl-
let för svårigheterna och problemen –
då underminerar vi ju själva vårt förtro-
endekapital och den bärighet som all-
mänmedicin och en väl utbyggd pri-
märvård skall ha inför framtiden.

Ibland funderar jag inom mig själv
på distriktsläkarnas syn på sig själva.
Finns det någon form av preprofessio-
nell selektion med minsta gemensam-
ma nämnare? Vad skiljer oss från orto-
peder, neurokirurger och infektionslä-
kare? Vad är självklara intresseskillna-

der, och vad kan vi lyfta fram som vår
styrka?

Vi måste se på oss själva med själv-
respekt, dvs omvänd jantelag, för att
tillsammans göra primärvården stark
och inge förtroende.

Grundstenen i vårt arbete är männi-
skokontakt, ständigt nya möten och be-
dömningar. Det måste finnas en kärna
inom oss som tycker om utmaningen i
detta, och att vi ser dynamiken.

Vår uppgift är att i mötet – genom att
lyssna – finna kontakten och möjlighe-
ten att hjälpa. Det är i detta vår styrka
och vår kompetens ligger, byggd på vår
erfarenhet och kunskap i arbetet.

Vackra ord – utan innehåll
Det är i hälso- och sjukvårdslagen

fastslaget att primärvården skall utgöra
basen i den framtida hälso- och sjukvår-
den. Även med ett självkritiskt perspek-
tiv från oss inom allmänmedicin undrar
man var verkligheten ligger bakom de
orden. Var finns tyngden, var finns sats-
ningen?

Vi kan ju alla se att när landstingen
skall spara på hälso- och sjukvårdskost-
naderna drabbar det oss dubbelt upp.
Slutenvårdens specialiteter drar ner och
skjuter över mer arbete till oss, under
det att man även reducerar primärvår-
dens budget.

Detta är helt orimligt, och då kom-
mer primärvården/allmänmedicinen i
Sverige aldrig att få tillräckligt med luft
under vingarna för att lyfta.

Vad skall vi syssla med? Vad är vi bra
på? Vad är vi bäst på? Jo, vi är proffs på
att möta människor i livets olika skeden
med olika hälsotillstånd och bakgrund.
Att så långt det är möjligt i den givna si-
tuationen göra en koncis bedömning
och att utifrån den ge hjälp och de råd
som situationen kräver. Att göra detta
med respekt och ödmjukhet, samt för-
måga att omvärdera när tidsaxeln för-
ändrar förloppet.

Vi kan det här som allmänmedicina-
re – vi är bra på det, om inte bäst. Det är
här vi har vår styrka och det är här vi
kommer att behövas än mer i framtiden,
i den samhällsutveckling som förut-
spås, där människan understundom
kommer till korta. Mänsklig kontakt är
livsnödvändig. 

Vi är och skall vara goda kliniker.
Detta är vår viktigaste grundsten, det är
här vi vinner förtroende och respekt in-
för patienten, inför oss själva och inför
våra kolleger.

Efterutbildningen för allmänmedici-
nare måste därför ägnas åt att hela tiden
utveckla vår kliniska kunskap i teori
och praktik, dvs farmakologi, nya be-
handlings- och undersökningsmetoder
m m. Vetenskap och forskning måste
ges utrymme för att vi skall få tyngd i
vår specialitet.

Vi måste se upp så att allmänmedici-
nen inte själv knyter en knut på sin
svans genom att ägna utbildningsdagar
åt »allmänmedicinens kärna» och »att
spegla sig i varandra». Detta är inte tro-
värdigt, utan det är genom att vara goda
kliniker med ett brett panorama som vi
får en kvalitativt bra primärvård.

Kvantitet oförenligt med kvalitet?
På något sett har det smugit sig in en

antites i kvalitetssäkringsarbetet, där
kvalitet ställs mot kvantitet. Underför-
stått uppnås den optimala kvaliteten
med låg kvantitet, dvs låg patientge-
nomströmning.

Detta har understundom blivit ett in-
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ternt vapen mot den effektivt arbetande
distriktsläkaren med god professionell
yrkesinställning, gott kliniskt arbete
och hög mottagningsfrekvens.

Vem eller vilka står för detta? Hur
har det smugit sig in att alla möjliga
tänkbara utbildningar är bättre än gedi-
get arbete? Därmed blir också utbild-
ningsbehovet enormt, då frasen »vi sat-
sar på kvalitet» används som slagord
mot den som vill bedriva effektivt vård-
arbete.

I allmänmedicinarens kursutbud och
efterutbildningar ingår föreläsningar
från slutenvården och även auskultatio-
ner på olika kliniker. Vi har då och då
också möjligheter att på vårdcentralen
få besök av konsulter som samlar oss i
grupp. Vi går igenom patientfall m m,
för att få specialistens syn. 

Varför aldrig tvärtom?
Ibland undrar jag dock, varför det

alltid är allmänläkaren som skall vida-
reutbildas i kontakten med slutenvårds-
specialisterna. Varför är det aldrig tvärt-
om? De flesta nu verksamma sjukhus-
kliniker har sex månaders allmänmedi-
cin under AT någonstans långt bak i
minnet – präglat av dålig bemanning,
allmän otillfredsställelse och känsla av
inkompetens.

Varför kan inte klinikerna auskultera
hos oss på vårdcentralerna, ta del i mot-
tagningsarbetet med snabbanalyser, ny
diagnostik och rationella handlägg-
ningar? Vi får aldrig samförstånd om
det bara skall ske i den ena riktningen.

Alla kontroller vi utför inom sjuk-
vården både på sjukhusets mottagning-
ar och på vårdcentralerna – vem styr
vad, och för vem är kontrollerna? Vad
vet vi och vad är bara gammal tradition
av kontrollerande? Skall vi inte genom-
gående satsa på en bättre tillgänglighet
när det behövs? De mest uppenbara
kontrollerna är faktiskt självklara.

Vi skall fortsätta att arbeta enligt
svensk modell i primärvården, dvs med
något glesare och längre besök jämfört
med andra europeiska länder. Vi kan
inte generellt komma ner till den typen
av blixtsnabba besök hos doktorn, den
kulturen finns inte här.

Däremot skall vi absolut inte se ner

på utan snarast lyfta fram den snabba
enkla bedömning som löser patientens
problem.

När vi behåller den svenska model-
lens konsultationsfrekvens och -längd,
finns det däremot annat vi bör ta efter.
Det är det direkta samarbetet mellan
sjukhusklinikern och patientens di-
striktsläkare. Här finns mycket att vin-
na i ett effektivt utrednings- och vårdar-
bete. Det som är gjort och utfört enligt
remissen behöver inte göras om.

Alla dessa inskrivningsundersök-
ningar och inskrivningsprovtagningar
måste i mångt och mycket vara reliker
från förr. Här måste det till mer primär-
vårdsstyrning utifrån allmänläkarens
patientkännedom.

Huvudmannen får sedan utifrån åta-
ganden och utförda uppdrag fördela de
ekonomiska ramarna så att vi når den
mest kostnadseffektiva sjukvården.
Rensa bort hävd och tradition, och se i
stället till hur vi jobbar bäst med kortas-
te besluts- och bedömningsvägar.

Bemanning och uppgifter
Beträffande organisationen tror jag

att vi arbetar bäst i enheter om fyra till
fem distriktsläkare, med ett patientun-
derlag på 1 500–1 800 invånare per
doktor. Det är svårt att sätta någon mera
distinkt gräns här, eftersom arbetets ka-
raktär spelar in.

Vi skall fortsätta att sköta barn- och
mödrahälsovård med den kompetens
och kunskap vi har, och tillika utvecklas
biträdda av berörda specialiteter. Det
måste dock finnas en ömsesidighet och
ett intresse från andra sidan för att för-
djupa kännedomen och utveckla kun-
skap om varandra i det direkta patient-
arbetet.

Äldresjukvården har nu blivit olyck-
ligt uppdelad i och med Ädelreformen,
och det är svårt för ansvariga distrikts-
läkare att följa den komplexa processen
av sjukvård och omvårdnad. Delmo-
menten går in i varandra och med olika
huvudmän tenderar gapet att öka. An-
svarsfrågorna är alldeles påtagliga lik-
som uppföljning och kontroll av kun-
skapsnivå.

Äldresjukvården och hemsjukvår-
den ligger helt klart inom vår försorg.

Här fordras dock en ny genomarbetning
och översyn.

Personalmässigt skall vi på vårdcen-
tralerna ha den mångfald som finns i
dag och som ger oss en bred förankring:
biomedicinsk analytiker, barnmorskor,
sjukgymnaster, sekreterare och di-
striktssköterskor, dels på mottagning-
en, dels vid BVC. Här har i de flesta fall
redan de stora omstruktureringarna
gjorts för ett resurssnålt och effektivt ar-
betssätt.

Viktigt är att primärvården blir tyd-
lig utåt som en enhet vid sidan om övri-
ga kliniker. Primärvården måste ha en
klar profil och ett professionellt förhåll-
ningssätt. En god tillgänglighet skall
vara en självklarhet då detta borgar för
ett kompetent omhändertagande med
god kontinuitet hos ansvariga distrikts-
läkare. Är inte ordinarie distriktsläkare
i tjänst har ju patienterna vid vårdcen-
traler med fyra till fem distriktsläkare
redan mer eller mindre lärt känna någon
av de andra, vilket ger ett förtroende-
fullt omhändertagande.

Jourverksamheten (oavsett organisa-
tion) bör minimeras för att erbjuda bäs-
ta möjliga vård och kontinuitet. I pri-
märvårdens kännetecken måste ingå att
man utifrån gällande budgetfördelning
skall kunna tillse och styra en anpassad
bemanning och service på de olika enhe-
terna. Budgetfördelningen skall vara
likartad för alla – då är det inte »synd
om vissa», utan då handlar det om över-
syn, omstrukturering, effektivisering
och att öka mottagningskapaciteten.

Prestationsrelaterad morot
Primärvården bör även framgent

vara anslagsfinansierad och besöken
avgiftsbelagda. Huruvida vissa grupper
skall avgiftsbefrias är en fråga i sig. Fi-
nansieringen för vårdcentralerna bör
också som morot innehålla en viss pres-
tationsrelaterad del.

I framtidens primärvård skall vi stå
för god tillgänglighet, närhet och god
kunskap. I distriktsläkarkåren måste vi
utvecklas mer professionellt och se på
oss själva med självrespekt. Vi måste
finna utmaningen i patientkontakten
samt utvecklas med problematiken,
samtalsmetodiken och diagnostiken. •
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