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– Den lagstadgade rätten för
alla att ha en egen läkarkontakt
i primärvården är inte tillgodo-
sedd. Man måste dela sin läkare
med så många att det inte funge-
rar i praktiken.

Det säger Birgitta W Ham-
marström, distriktsläkare och
medicinsk rådgivare i Nordöstra
sjukvårdsområdet i Stockholm.
Nu måste förändringarna kom-
ma inifrån för att få systemet att
fungera.

Efter det senaste riksdagsbeslutet i
frågan är primärvården  en lagstadgad
nivå inom hälso- och sjukvården. Men
det är med det beslutet som med så
många andra beslut och utredningar om
primärvården de senaste 20 åren: 

Det sägs och skrivs oerhört många
vackra ord. Men i realiteten görs det
ingenting. Och görs det någonting kan
det till och med vara negativt. Så är det
i de landsting där primärvården åläggs
samma sparbeting som övrig verksam-
het i sjukvården. 

– Jag är ingen förespråkare av att i
alla lägen göra som USA, men där ökar
faktiskt andelen familjeläkare, säger
Birgitta W Hammarström.

Trött på pålagor
– Primärvården i Sverige idag är

trött på pålagor uppifrån som inte ger
resultat, trender och reformer som för-
stör, säger Ulf Måwe, distriktsläkare
och medicinsk rådgivare i Norrtälje
sjukvårdsområde.

– Låt förändringarna komma inifrån.
Lita på ledarna i vården. Ge allmänlä-
karna förtroende och förändra primär-
vården utifrån det, säger Ulf Måwe.

Ska svensk primärvård på allvar bli
något att räkna med måste allmänläkar-
na ta saken i egna händer. 

– Men vi ska inte införa andra län-
ders modeller utan hämta idéer.

Och hämtat idéer är precis vad Nord-
östra sjukvårdsområdet har gjort. Det
handlar om den danska idén med all-
mänläkarkonsulter, som hämtats från
Danmark på professionens initiativ.
Den har införts i en modifierad form i
sjukvårdsområdet, som har en småska-
lig primärvårdsorganisation med 28
självständiga husläkarmottagningar
med olika driftformer.

Grunden för förändringsarbetet (be-

nämnt AMDSIS) är att allmänmedici-
narna och Danderyds specialister är
överens om vilka patienter som ska tas
om hand på sjukhuset och vilka som pri-
märvården kan ta hand om.

– I ett första steg rensades därmed
sjukhuset på alla allmänläkarfall, säger
Birgitta W Hammarström.

Hänvisar till husläkare
Principen innebär att alla nybesök

utom de akuta hänvisas till husläkare.
Det finns information om detta på Dan-
deryds sjukhus liksom varje husläkar-
mottagning informerar om samarbetet
med sjukhusets specialister.

Återbesök efter sjukhusvård hänvi-
sas också till husläkare utom då diagno-
sen inte är klar, då det behövs uppfölj-
ning efter större kirurgiskt ingrepp eller
då sjukdomen kräver sjukhusets specia-
listkunnande.

Alla patienter som inte behöver sjuk-
husets resurser återremitteras till huslä-
kare. Internremisser inom Danderyds
sjukhus accepteras bara under pågåen-
de sjukhusvård. Slutligen har allmänlä-
karna och sjukhusets specialister kom-
mit överens om en policy för remitte-
ring av patienter.

För att förstärka samarbetet mellan
allmänläkarna, sjukhuset och privata
specialister har man infört allmänläkar-
konsulter. Förutom arbete med epikri-
ser, remisser och vårdprogram medver-
kar allmänläkarkonsulterna också som

medicinska rådgivare åt ledningen i be-
ställarfrågor. Därmed har de fått en vi-
dare roll än allmänläkarkonsulter i an-
dra landsting.

– Hela systemet med principer för
patientflöde, allmänläkarkonsulter,
samarbete mellan sjukhus och husläka-
re, har fått flera direkta effekter, säger
Birgitta W Hammarström.

Kötiderna vid sjukhuset har påver-
kats i positiv riktning. Dessutom har
sjukhuset kunnat minska 20 procent på
den öppna vården under 1996. Därmed
har sjukhuset klarat av det stora sparbe-
ting man var ålagd.

– Nästa steg för oss blir att successivt
lägga  allt större del av hela sjukvårdens
budget vid varje husläkarmottagning,
säger Birgitta W Hammarström. Det är
där man kan påverka kostnaderna.
Sjukvårdsdirektör Christina Torstens-
son, Nordöstra sjukvårdsområdet, har
planer på att pröva detta inledningvis
inom en kommun. Liknande planer dis-
kuteras även i Norrtälje, där Dag Fager-
hem är sjukvårdsdirektör.

Slutsatsen är klar: För att få effekter
i systemet ska man satsa på att ge all-
mänläkarna en utvidgad roll och resur-
ser för det.

Fler allmänläkare behövs
Det finns dock ett strukturellt pro-

blem för att detta system ska kunna in-
föras och få full effekt.

– Det behövs fler allmänmedicinare.
Det behövs en strategisk plan för ST-lä-
kare i allmänmedicin. Den måste utgå
från hur den framtida sjukvårdsorgani-
sationen ser ut, säger Birgitta W Ham-
marström.

Nordöstra sjukvårdsområdet har
alltså utarbetat ett sätt att organisera
hälso- och sjukvården. Men någon en-
hetlig linje i hela landet finns inte, utan
alla funderar och prövar. 

Ur ett befolkningsperspekiv kan
man hävda att den kärnverksamhet som
primärvården utgör borde se ungefär li-
kadan ut i hela landet. 

Hittills har det saknats ett forum för
att diskutera sådana sjukvårdsorganisa-
toriska frågor. Birgitta W Hammar-
ström och Ulf Måwe har tagit initiativ
till seminarier om patientstyrd primär-
vårdsbaserad hälso- och sjukvård för
ledare inom hälso- och sjukvården. 

– Vi måste få en fungerande primär-
vård. Vi fortsätter med seminarierna
tills vi nått dit, säger Ulf Måwe.
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– Systemet med principer för patientflö-
de, allmänläkarkonsulter, samarbete mel-
lan sjukhus och husläkare, har fått flera
direkta effekter, säger Birgitta W Ham-
marström, medicinsk rådgivare i
Nordöstra sjukvårdsområdet i Stockholm.


