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Hälften av de besök som nu
görs på sjukhusens mottagning-
ar kan likaväl göras hos en pri-
märvårdsläkare som fått viss
kompletterande utbildning. Det
visar en analys av mottagnings-
besöken vid Norrlands Universi-
tetssjukhus i Umeå. Ökad sam-
verkan mellan sjukhusvård och
primärvård ses som en möjlig-
het att nå ökad kostnadseffekti-
vitet.

Riksdagen har nyligen beslutat att
primärvården skall vara basen i hälso-
och sjukvården. Idag har styrning av pa-
tienter till primärvården i viss mån på-
börjats som ett led i besparingarna inom
vården. Sverige har en liten andel pri-
märvård jämfört med många länder. In-
ternationell forskning visar att i västlän-
der där primärvården har en större andel
av den totala vården är också sjukvårds-
kostnaderna jämförelsevis låga [1-4].
Ett ökat samarbete jämte integration av
olika vårdformer och vårdnivåer efter-
strävas nu också internationellt [5, 6].

Specialister
definierar standarden
Sjukhusspecialister dominerar idag

den medicinska vården, definierar dess
standard samt är pådrivande till trenden
att introducera allt fler tekniska samt
dyra undersökningsmetoder [2, 4].
Mottagningsbesök hos distriktsläkare i
lågteknologisk primärvård är förenat
med betydligt lägre kostnad än motsva-
rande besök hos sjukhusspecialist [2,
3]. 

Det är sparsamt belyst vilken kom-
petensnivå mottagningsbesöken på
sjukhuset egentligen erfordrar. En sam-

verkansvinst skulle uppnås om en bety-
dande andel av mottagningsbesöken
inom de diagnosgrupper som är mest
frekventa på sjukhusmottagningarna
överfördes till primärvården [2, 7]. I
primärvården finns de basala kunska-
perna, och beroende på typ av diagnos
är steget inte långt till att vissa mottag-
ningsbesök kan göras där (Figur 1).

Syftet med denna undersökning var
att studera hur stor andel av specialist-
besöken vid en internmedicinsk univer-
sitetsklinik som kan göras i primärvår-
den – med respektive utan riktad kom-
petensutveckling.

MATERIAL OCH METOD
Undersökningen har genomförts på

Norrlands Universitetssjukhus i Umeå
under 1996. Totalt granskades 139
slumpmässigt utvalda journaler inne-
hållande mottagningsbesök för åren
1993, 1994 och 1995. Bortfallet blev 13
journaler på grund av inkompletta data. 

Från de 126 kvarvarande journalerna
insamlades fakta om ålder, kön, avstånd
till sjukhuset, vårdtillfällen, mottag-
ningsbesök, daganteckningar och dia-
gnoser. Avstånd vid mottagningsbesök
mindre än 1,5 mil från sjukhuset har ej
medräknats. Antikoagulantiakontroller
och besök hos sjuksköterska togs ej
med i undersökningen.

Kvar att granska blev 476 mottag-
ningsbesök hos läkare, varav 41 var
akuta  besök.

Mottagningsbesöken fördelades på
tre kompetensnivåer: C1, C2 och C3.
C1 var den nivå där mottagningsbesö-
ket likaväl kunde göras i primärvård, C2
den nivå som var aktuell efter riktad
kompetensutveckling varefter besöket
kunde göras i primärvård, C3 den nivå
där besöket ej kunde göras i primärvård.
En av författarna (Bengt Johansson) be-
dömde vilka kompetensnivåer de 476
mottagningsbesöken tillhörde.

Kriterier för kompetensnivå C1
De mottagningsbesök som tillhörde

kompetensnivå C1 skulle uppfylla
minst ett av följande kriterier:
1. Målbeskrivning för specialistutbild-

ningen i allmänmedicin uppfyllde
kravet på kompetensnivå.

2. Det framgick ur journalen att mot-
tagningsbesöket kunde göras i pri-
märvård.

3. Besöket motsvarade den typ som
vanligen förekommer på vårdcentral
i både tätort och glesbygd.

Kriterier för kompetensnivå C2 
Allmänläkaren skulle ha erhållit rik-

tad kompetensutbildning och ha rimlig
vana inom de diagnosgrupper som var
mest frekventa. Patientens tillstånd
skulle vara stabilt. Mottagningsbesöket
skulle dessutom uppfylla minst ett av
följande kriterier:
1. Endast begränsad konsultation med

specialist på sjukhuset skulle ha va-
rit möjlig i samband med eller efter
primärvårdsbesöket.

2. Diagnosen/diagnoserna vid sjukhus-
besöket tillhörde de mest frekventa i
undersökningen.

3. Mottagningsbesöket på sjukhuset
skulle ha gjorts hos läkare under ut-
bildning.

4. Patienten var ej aktuell för ytterliga-
re utredning, t ex på grund av hög ål-
der.

5. Patientens mottagningsbesök på
sjukhuset skulle vara det första efter
ett vårdtillfälle med diagnos/dia-
gnoser inom områden där allmänlä-
karen erhållit riktad kompetensut-
bildning.

Kriterier för kompetensnivå C3
1. Första mottagningsbesök på sjukhus

efter ett mer komplicerat vårdtillfäl-
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Figur 1. Med riktad kompetensutveckling
menas den kompetenshöjning som
allmänläkaren behöver för att ta hand om
vissa mottagningsbesök som idag utförs
på sjukhus.



le (t ex hjärtinfarkt, kontroll efter
hjärtoperation).

2. Uppföljningsbesök vid kronisk sjuk-
dom där nationella vårdprogram el-
ler nationella målbeskrivningar för
specialiteten rekommenderar konti-
nuitet i behandling hos specialist
(vissa njur-, hjärt-, blod- och tarm-
sjukdomar).

Validering 
Av de 476 mottagningsbesök som

bedömdes utvaldes slumpmässigt 132
för granskning av ytterligare två läkare,
en internmedicinsk specialist (A) och
ytterligare en allmänläkare (B). Båda
var välmeriterade med minst 15 års yr-
kes- och forskningserfarenhet. En jäm-
förelse av tre bedömningar avseende
kompetensnivåerna med uppsatta krite-
rier kunde på så sätt erhållas. 

RESULTAT
De 126 patienter vars journaler

granskats hade en medelålder på 58 år;
46 procent var kvinnor, 54 procent män.
Det fanns i genomsnitt 1,7 diagnoser
per mottagningsbesök. Medelavståndet
till sjukhuset för mottagningsbesök till-
hörande vårdnivå C1 och C2 var 2,4
mil. Mottagningsbesökens fördelning
framgår av Tabell I.

Av tabellen framgår att 55,5 procent
av mottagningsbesöken på medicinkli-
niken enligt Bengt Johanssons (BJ)  be-
dömning skulle kunna överföras till pri-
märvård efter riktad kompetensutveck-
ling av allmänläkare.

I Tabell II redovisas en jämförelse

mellan den internmedicinska specialis-
tens (A), den andre allmänläkarens (B)
och BJs bedömningar. Här framgår att
BJs bedömning var att 53 procent av det
slumpvis utvalda stickprovet (132 be-
sök) kunde överföras till primärvården.
Denna andel ligger mellan internmedi-
cinarens (A) 44 procent och den andre
allmänläkarens (B) 58 procent.

I Tabell III redovisas de vanligast fö-
rekommande diagnoserna i de besök
som skulle kunna göras i primärvård
utan respektive med riktad kompetens-
utveckling (C1+C2) och de som bör
handläggas av specialister i internmedi-
cin (C3). 

Klara primärvårdsfall (C1) omfattar
sjukdomar i cirkulations- och mat-
smältningsorgan. I mellangruppen
(C2), som kräver riktad kompetensut-
veckling, finns folksjukdomar som dia-
betes, hjärt–kärlsjukdomar och vissa
blodsjukdomar. I C3-gruppen ingår
framför allt tillstånd som bör följas upp
av specialist, bl a njur-, blod- och tarm-
sjukdomar samt hjärtsvikt. 

DISKUSSION
Antalet besök på den undersökta me-

dicinklinikens mottagning är ca 16 000
per år. Om resultatet av denna studie är
representativt skulle omkring 50 pro-
cent, ca 8 000 mottagningsbesök, kun-
na överföras till primärvården, och där-
med 8 000 ! 2,4 ! 2 = ca 38 000 mil i re-
sor för patienter inbesparas. Dessa ca
8 000 mottagningsbesök motsvarar  ar-
betsvolymen för distriktsläkare på en
normalstor vårdcentral.

Undersökningen är gjord på en uni-
versitetsklinik med större inslag av
komplicerade sjukdomar än dem som

ses på t ex ett länsdelssjukhus. De mest
komplicerade sjukdomarna motiverar
frekventa mottagningsbesök, framför
allt avseende njursjukdomar och hema-
tologi. Därför skulle en undersökning
på länssjukhus kunna påvisa en ännu
större andel överförbara mottagnings-
besök.

År 1993 gjordes en studie på medi-
cinkliniken i Umeå av två allmänläkare
och en internmedicinsk specialist [Bo
Carlberg, Hans Eriksson, Arne Bränn-
lund, pers medd, 1997]. De granskade
ca 500 mottagningsbesök; resultatet
blev att 17 procent likaväl kunde ha ut-
förts i primärvården, vilket motsvarar
kompetensnivå C1 i vår undersökning.
Att Carlbergs och medarbetares studie
har en större andel besök som kräver
kompetensnivå C1 än vår undersökning
(12,4 procent) kan bero på våra två all-
mänläkares längre yrkeserfarenhet.

Av Tabell II framgår skillnader mel-
lan de tre bedömarnas gruppering av
kompetensnivåerna C1 och C2. BJ
hade en mindre andel C1 och en större
andel C2 än både specialisten A och
allmänläkaren B. Dessa förhållanden
skulle kunna betingas av att gränsen
mellan kompetensnivå C1 och C2 är
svårbedömd. Det vore därför av intres-
se att utvidga undersökningen med fler
läkare. 

Behov av samråd
allmänläkare–specialist
Fyndet talar också för att det finns

ett behov av samråd mellan allmän-
läkare och internmedicinska specialis-
ter i enskilda fall. Former för sådant
samråd behöver utvecklas. En något
bättre överensstämmelse fanns i be-
dömningarna av de totala andelarna
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Tabell I. 476 mottagningsbesök gjorda av 126
patienter på medicinkliniken i Umeå. En läka-
res bedömning (BJs) av besökens fördelning
på kompetensnivåer.

Kompetensnivå Antal Procent

C1 59 12,4
C2 205 43,1
C3 212 44,5

Totalt 476 100

C1 + C2 264 55,5

Tabell II. 132 slumpmässigt utvalda mottag-
ningsbesök av totalundersökningens 476 be-
sök, procentuell fördelning på kompetensni-
våer. Tre läkares bedömningar – en internme-
dicinsk specialist (A), en allmänläkare (B) och
en av artikelförfattarna (BJ) – jämförs.

Kompetensnivå A B BJ

C1 26 29 6
C2 18 29 47
C3 56 42 47

Totalt 100 100 100

C1 + C2 44 58 53

Tabell III. Diagnosfördelning bland 476 mottagningsbesök gjorda av 126 patienter på medicin-
kliniken i Umeå. En läkares bedömning (BJ) av diagnosernas fördelning på kompetensnivåer.

Diagnos C1 + C2, antal C3, antal

1. Diabetes mellitus 66 27
2. Njursjukdomar 0 74
3. Hypertoni 49 23
4. Bröstsmärtor inklusive angina pectoris 36 31
5. Hjärtsvikt 23 27
6. Status efter hjärtoperation 13 19
7. Hematologiska sjukdomar 0 31
8. Hyperlipidemi 16 13
9. Hypotyreos 28 0

10. Anemi, obehandlad hematologisk sjukdom 26 0
11. Aortastenos 18 8
12. Hjärtklaffsjukdom, exklusive aortastenos 23 3
13. Tarmsjukdomar 0 21
14. Status efter hjärtinfarkt 11 10
15. Förmaksflimmer 14 2
16. Kronisk njursjukdom 15 0
17. Hjärtarytmi, palpitationer 12 0
18. Gastrit, esofagit, ulcus 11 0
19. Pacemakerkontroll 0 11

Övriga diagnoser 77 63

Totalt 438 363



överförbara mottagningsbesök (C1+
C2), vilket kan tala för att gränszonen
mellan kompetensnivåerna C2 och C3
är mer tydlig.

Kompetensnivå C2 är mest intres-
sant, eftersom den återspeglar ett ut-
bildningsbehov som är en förutsättning
för att en ökad andel av mottagningsbe-
söken på sjukhus skulle kunna överfö-
ras till primärvården. Vår undersökning
visar att 43,1 procent av mottagnings-
besöken tillhör kompetensnivå C2 (Ta-
bell I).

En jämförelse med de 132 slump-
mässigt utvalda mottagningsbesöken
(Tabell II) visar att specialisten i intern-
medicin bedömde att en betydligt mind-
re andel mottagningsbesök hade kom-
petensnivå C2 (18 procent) än vad både
den andre allmänläkaren (29 procent)
och BJ (47 procent) gjorde.

De båda andra bedömarnas mindre
andelar av kompetensnivå C2 kan tyda
på att en mindre utbildningsinsats än
vad BJ visar behövs för att en avsevärd
andel av mottagningsbesöken skulle
kunna överföras till primärvården.
Olikheterna i bedömningarna visar att
det i gränszonen mellan de två vårdfor-
merna finns ett »ingenmansland», där
vad som är primärvård respektive sjuk-
husvård behöver tydliggöras.

Samordning
kan ge vinster
Att samordna medicinsk vård och

behandling kan ge vinster. Internatio-
nella studier visar att informationen
mellan sjukhusvården och primärvår-
den kan förbättras [8]. Olika kliniska
lösningar har prövats, bl a gemensam
journal [9]. Försök görs att bygga upp
förtroendet mellan vårdgivare och vård-
tagare och mellan olika vårdnivåer och
olika yrkeskategorier [10]. Dessa inter-
nationella trender ses också i den svens-
ka hälso- och sjukvården. En ökad dia-
log mellan vårdens företrädare, lokal-
samhället och grupper av patienter är en
framkomlig väg för att utveckla en op-
timal vård [11].

Riktad
kompetensutveckling
De vanligaste diagnoserna inom

kompetensnivå C2 fanns inom sjuk-
domsgrupperna diabetes mellitus samt
hjärt–kärlsjukdomar. Beroende på typ
av diagnos och dess frekvens behövs
olika grader av riktad kompetensut-
veckling. En informell rundfrågning
bland läkare i primärvården ger vid han-
den att  vad som behövs i fråga om kom-
petensutveckling är en grundrepetition
och aktuella vårdprogram avseende de
mest frekventa sjukdomarna.

Samverkan mellan vårdformerna, i
form av lätttillgängliga kontinuerliga
konsultationer, förutsätts ingå som en

väsentlig del av en riktad kompetens-
utveckling.

Traditionella
gränser bryts ner
Det skisserade arbetssättet bygger på

att traditionella gränser mellan sjukhus-
vård och primärvård bryts ner. Nya for-
mer för samverkan utvecklas, så att pa-
tienter får ett primärt optimalt omhän-
dertagande med möjlighet till en »sec-
ond opinion». Ett resursspill sker idag
när ansvaret för patienten flyttas från en
vårdform till en annan [7]. Ny metodik
(allmänläkarkonsult på sjukhus) och ny
teknik (IT) kan underlätta samverkan
för att undvika dubbelarbete [7]. Den
riktade kompetensutvecklingen skulle
innebära att allmänläkarna får mer att
göra, och att specialistläkarna kan öka
sin tillgänglighet som konsulter åt and-
ra läkare.

Remiss till sjukhus är den dyraste åt-
gärd som allmänläkaren kan ta till [12].
Högre kompetens efter riktad kompe-
tensutveckling skulle medföra både att
antalet remisser minskade [12] och att
den förebyggande vården förbättrades
[2, 13], samtidigt som läkaren i en sjuk-
husorganisation skulle få mer tid över
för att vara specialist.

Konklusion
För en kostnadseffektiv verksam-

hetsöverföring från medicinklinik till
primärvård bör kompetensutveckling
inriktas på de mest frekventa diagno-
serna. Gränszonen mellan sluten vård
och primärvård är sparsamt belyst och
behöver bli föremål för ytterligare
uppföljning, utvärdering och forsk-
ning.

Modellen bör prövas inom fler spe-
cialiteter. Det blir då möjligt att ytterli-
gare tydliggöra effekter av riktad kom-
petensutveckling och i vilken omfatt-
ning modellen skulle kunna vara gene-
raliserbar. 

Samverkan kring patienter och sjuk-
domar måste prioriteras framför beva-
randet av etablerade organisatoriska
lösningar och revir.
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