
Söndag 15 februari
I fredags stängde jag min offent-

ligt finansierade privata enläkarmot-
tagning inför den sista möjliga slim-
ningen, lokalförminskning. Lands-
tingsföreträdare kallar lokalen ko-
stym.

Kompassen pekar mot norr. Resan
inkluderar ett uppdrag att ta bilder till
Hans Fällmans intervju med Anders
Delin – som publiceras på annan plats i
detta nummer av Läkartidningen. Vi,
15-årige sonen Tom och jag, fär-
das i hyrbil för att de som
är kvar därhemma inte
ska bli strandsatta. 

Vid middagstid
kommer vi fram till
Morgongåva samhäl-
le, där vi gästar Run-
gården – boende för
dementa. Vårdbiträde
Ulla Eriksson och hen-
nes kollega Barbro
Lindh presenterar de
sex boende: Gunhild,
Maria, Artur, Olle, Ej-
nar och Gustav. Man sit-
ter och äter tillsammans
och allt är lugnt. Run-
gården har generöst till-
tagna gemensamma ytor,
men det är ju också där
man tillbringar hela da-
garna tillsammans.

Ulla berättar om loka-
lernas tillkomst och om
hur svårt det var att få
byggplanerarna att förstå
att separat kall- och varm-
vattenkran och draghand-
tag i toaletterna (i stället för
tryckknapp) skulle under-
lätta för pensionärerna att
hantera sin vardag på de vis
de var vana vid.

På natten drömmer jag om
att centralmakten insett det
tokiga med alla dessa datasys-
tem som används i vårt lilla
land och som inte kan prata med var-
andra. Drömmen säger mig att man bör-
jat verka för ett nationellt gällande sy-
stem, som är användarvänligt och som
utvecklas och förfinas med staten som
garant och att alla aktörer tvingas att dra
åt samma håll.

Måndag 16 februari
Hedemora bepudras sakta av ett

lätt snöfall som försöker täcka de på
sydsvenskt vis av sand och salt 
nedsmutsade gatorna. Vi ser fram
emot att få komma norr om snö-
gränsen.

Hotellets TV fungerar inte så vi vet
inte var snögränsen finns eller ens vad
som hänt på nyhetsfronten. Börsen följer
vi ej i vår familj. Drömmen om utlands-
resor och rikedom finns förstås även hos
oss men vi vet inte hur vi ska göra.

För min egen del har väl möjligheter
till vidlyftiga resor funnits men om inte
familjen kan komma med så är incita-

mentet för svagt för mig. Förresten så
tror jag att tillräckligt många läkare un-
der 1980- och början av 1990-talet varit
med i prövningar av moderna blod-
tryckstabletter och liknande.

Idag besöker jag Korpen dagcenter,
där arbetsledaren Monicka Boberg job-
bar. Monicka har idag hand om en
grupp på dagcentrats tidningsredaktion.
Där handleds tre arbetstagare i produk-
tionen av tidningen Kultur- och Fritids-

bladet som har en upplaga på
130 ex och har dagcen-

trets arbetstagare och
deras anhöriga som
målgrupp.
I Hedemora finns
en förtätning av
omsorgstagare –
efter att det stora
vårdhemmet
Haggården lades
ned. Monicka är
fundersam inför
framtiden. Dag-
centrat måste
snart ut ur loka-
lerna på grund
av att de ägs av
landstinget 
och att hyres-
kostnaden är
för hög för
kommunen,
och andra ak-
törer finns
som kan be-
tala aktuell
hyra. »Man
säger att alla
har rätt till
daglig verk-
samhet,
dock inte
att denna
verksamhet
måste ske
på ett dag-

center. Grup-
pen kan inte själv höja sin

röst och ställa krav. Personalen har svårt
att stäl-la krav då det så lätt räknas för att
de talar i egen sak.»

Kvällen tillbringas på hotell i Boll-
näs. Ute på stan säger man att lands-
tinget är ute med yxan och tänker lägga
ner Bollnäs sjukhus. Resan tröttar. Vi
har passerat snögränsen. Jag vet inte
vad jag drömde, såna här upplevelser är
jobbiga. Jag tror att vi som är kvar i vår-
den är så uppfyllda av förändringspro-
cesserna och så trötta att vi, var och en,
inte orkar överblicka vad som sker och
framförallt inte med omvårdnaden.

Tisdag 17 februari
Kirurgen Anders Delin ska upp-

dragsfotograferas och vi håller tiden ▲

Dagbok under
Norrlandsresa
vintern 1998
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Funderingar om den

svenska hälso- och sjuk-

vårdens nuläge. Nedteck-

nade av Björn Carlsson,

allmänläkare, Åtvidaberg. 
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ömsesidigt och möts vid Statoil-
macken i Kilafors klockan åtta.

Anders är en lång och gänglig snart
63-årig man och han ska porträtteras,
bl a på grund av sin kamp för länets
gammelskogar. Vi beger oss av mot
Djupsjöns gammelskog, belägen ett par
mil bort. 

I DN debatt föregående vecka fram-
kom med tydlighet att de flesta unga lä-
kare inte vill jobba åt landstingen, och
ju mer erfarenhet de får av yrket, desto
mer tar de avstånd från landstingen. 

Men vem ska då vara deras arbetsgi-
vare? Jag själv drömmer om att lands-
tingen skrotas och att staten tar över
driften av sjukvården.

Upphetsad av skogens mångfald och
alla färgnyanser börjar jag prata om de
styrandes mångfaldsvisioner.

»Mångfald i vården? Det begreppet
har jag inte träffat på», säger Anders.
Vårt möte avslutas med att jag fotogra-
ferar Anders på jobbet, vilket denna dag
innebär ett operationspass. En cysto-
skopi och en transuretral prostataresek-
tion är jag med på innan jag måste vida-
re norrut.

Anders tillhör den minskande skara
allmänkirurger som har bredd och kla-
rar även enklare urologiska och ortope-
diska ingrepp. 

Bollnäsborna har dock problem.
Landstingspolitikerna mullrar och
tycks i dessa ännu i högsta grad pågå-
ende besparingstider kunna tänka sig att
bara stänga sjukhuset, med långresor

och dålig service för de
sjuka som följd. Boll-
näs sjukhus var färdig-
byggt 1995. 

Lycka till Bollnäs!
Hoppas vi slipper se
notiser om nedläggning
i rikspressen. På kväl-
len anländer vi till Här-
nösand. 

Onsda g 18 februari
Snötäcket har under

natten bättrat på sig
och himlen börjar re-
dan klarna upp. I Här-
nösand hälsar jag på
hos Pia Sandström,
socialsekreterare
med tjänst i barn- och
familjegruppen på
socialförvaltningen i
den moderatstyrda
kommunen. 

Pia stöttar, behandlar
och utreder. Hon ge-
nomlever nu sin första
graviditet och är i vecka
32. Graviditeten skapar
förstås många funde-

ringar och farhågor. Härnösands sjuk-
hus har till stor del lagts ned. Och ned-
skärningarna i vården har slagit hårt
mot mödravården. Närmaste BB-avdel-
ning finns i Sundsvall, fem mil härifrån. 

Sällan finns någon läkare i Härnö-
sand så de skickar recept på mediciner
utan att ha träffat mig. »Som blivande
mamma tycker jag inte att det känns
som en trygg sjukvård för mig och mitt
barn.»

Liksom sjukvården drabbas också
socialtjänstens verksamhet negativt av
besparingarna. Människor får helt en-
kelt inte hjälp i samma utsträckning
som tidigare. Behovsprövningen har
blivit hårdare. Och ofta är det samma
människor som drabbas hårt av ned-
skärningen inom sjukvården 

Pia: »Det som förvånar mig mest är
att Sverige, ett land som satsat mycket
på trafiksäkerhet, tandborstning och
fruktstunder, alltför sällan tar hänsyn
till de sociala frågorna vid omstrukture-
ringar. Inom landsting och kommuner
utövas inte bara professionell vård och
stöd som utredning och behandling. När
vi skär ned på den offentliga sektorn går
också nödvändig social omvårdnad för-
lorad. Även om de flesta mår bra av att
ta mer ansvar för sina liv så kommer det
alltid att finnas människor som behöver
mycket stöd för att fungera som föräld-
rar.» 

En svårartad dagsmeja drabbar Ång-
ermanland idag och vägarna blir glas-
hala och vi måste komma nära Hoting
innan det blir för mörkt. Pytt i panna in-

tas på Junsele värdshus som förestås av
Mary Hernebäck. Junsele samhälle i
Sollefteå storkommun inklusive om-
nejd har 1700 invånare. Enligt Mary är
det bråk i landstinget om akutsjukvår-
den i staden, åtta mil bort: » Om det blir
till att som akut sjuk behöva resa de 20
milen till Sundsvall för att få vård, så
måste man se till att vara ganska frisk
när resan påbörjas», menar Mary.

Hoting nås skapligt tidigt på kvällen. 

Torsdag 19 februari
I kafferummet på hälsocentralen i

Hoting möts jag av en hjärtlig stäm-
ning. Jag har varit här förut. Var där
en julivecka 1985 och jobbade. Idag
möter jag Carin Sällström, farma-
ceut som är ensamarbetande på
apoteket, som torde vara ett av lan-
dets minsta med sina 30 kvadrat-
meter. 

Apoteket är liksom tandvården in-
byggt i vårdcentralen. Carin ger mig sin
bild av apotekslivet och dess relation till
vården. Kafferummet på en vårdcentral
är, när allt är som det ska, kanske själva
hjärtat i verksamheten där viktigt infor-
mationsutbyte sker. Information på In-
ternet är väl i kommande, men man
måste ju också insupa vad som sker all-
deles intill en.

När man reser längs de norrländska
allfarvägarna får man inte direkt någon
känsla av att glesbygden här lider av fat-
tigdom. Gårdarna ser ut att vara i bra
skick och parabolantenner pryder
många hus, utanför många gårdar står
en Merca med dragkrok parkerad. 

En landstingsanställd chaufför som
kör blodprov, blöjor, hjälpmedel etcete-
ra på en viss rutt i länet gör sin entré i
kafferummet. Han berättar att hans
funktion kanske kommer att underkas-
tas anbudsförfarande.

Jag undrar vad som är problemet, har
chaufförerna för hög lön? Är bilarna i
rullning för kort del av dygnet? Jag tän-
ker på en fd taxiägare i Värmland som
gick i »konkan» efter att oseriösa aktö-
rer fick körentreprenaden i kraft av an-
bud som lades så lågt att de inte på ett
sätt som var anständigt mot patienterna
kunde sköta sina åtaganden. Det verkar
som att vi inte på långa vägar sett slutet
av nedskärningarna.

Carin berättar att för ett par år sedan
sommarstängde man vårdcentralen i en
månad för att spara. Apoteket var dock
öppet och den första stängda veckans
fredag, en varm och härlig dag, kom
taxi och tutade hemskt. »Carin, Carin,
vad ska jag göra, jag har fått barn i bi-
len.» Mamman satt i framsätet med nå-
got i ett skynke och pappan satt där bak.
Carin lyfte på filten och kunde berätta
för modern att hon framfött en flicka.
Carin fick tag i kompisen, den semes-

Gunhild på Rungården i Morgongåva tittar varje dag i sitt
fotoalbum med minnen från en Bornholmsresa.



terlediga och barnvaktande barnmors-
kan som kom springande med två nak-
na, vettskrämda barnbarn, ett under var
arm. Därefter kunde navelsträngen
klippas. Pappan lades på en bår.

Arjeplog är vår resas slutmål. Skym-
ningen faller över oss en bit norr om
Storuman. I vår familj brukar vi inte
köpa tabloidtidningarna men ikväll
kunde jag inte riktigt motstå för löpse-
deln utlovade presentation av Sveriges
mäktigaste kvinnor. Och, som jag för-
väntat mig, var hon där som nummer ett
– vår socialminister Margot Wallström.

Det är inte bara makt det handlar om.
Jag hade den 26 januari tillfälle att följa
henne under en lång arbetsdag, då det
fanns gott om tid för samtal. Ur min
dagbok:

Jag är efter egna erfarenheter inte
den som låter mig bländas av politiker.
I mitt sökande efter meningen med mitt
arbete var det här min bästa dag på
länge … Margot Wallström har integri-
tet, lyssnar, faller inte undan ens med
blicken när människorna ställer frågor
som är obekväma … Bra att ha fått möj-
lighet att följa henne på nära håll, låg-
mäld och tydlig står hon där och för
fram sitt budskap utan krusiduller. Jag
vet intuitivt att eventuellt framtida miss-
troende mot politiker aldrig kommer att
behöva riktas mot henne.

Fredag 20 februari
På regional TV-morgonsändning

får vi höra att inflyttningen i det nya
sjukhuset i Sunderbyn kommer att
försenas i fem månader på grund av
att datornätverken ska justeras. 

Med ett rejält ryggskott har jag svårt
att hänga med i svängarna när distrikts-
läkaren Bengt Lunnergård i Arjeplog
visar mig runt i de generösa vårdcen-
trals- och sjukhemslokalerna. Skryt-
byggen brukar man benämna såna här
anläggningar men jag tror att det är bra
för Arjeplogarna att kunna få behand-
ling i bassäng, ljusbehandling och så vi-
dare utan att behöva resa de 23 milen till
Piteå lasarett. Lappmarksdoktorns, Ej-
nar Wallqvist, hus ligger alldeles intill

och han lär i det längsta ha vägrat att be-
träda vårdcentralen, jag får inte riktigt
klart för mig om han någonsin var där-
inne. Jag undrar hur det kändes för ho-
nom när han stod där bakom gardinerna
och kikade på framväxandet av det nya.
Han avled 1985 vid 89 års ålder, han
lämnade efter sig en skatt av insamlade
föremål, berättelser och levande teck-
ningar.

Hälso- och sjukvården i Arjeplog
tycks ha god kännedom om allt som
händer i kommunen och då är det lätta-
re att se behov av förändringar och även
lättare att genomföra dessa, skulle jag
tro. Genom samverkan. »Patientens be-
hov, inte verksamheten i sig, ska vara i
centrum. Vi är en vårdcentral, men
egentligen har vi inget egenvärde utan
vi ska hjälpa patienten på bästa sätt, in-
riktningen ska vara att man är här för
nån annan», säger Bengt.

Lör dag 21 februari
På väg hem. Silvervägen gör på

grund av blidväder skäl för sitt
namn. Vi tar oss ned till E 4 vid Skel-
lefteå, det är halt ända ned till Ång-
ermanland. Jag känner mig betryckt
över att den för mig mest naturskö-
na av alla landsdelar, Nordingrå
med omnejd, numera i vissa kretsar
benämns vodkabältet.

Kanske denna min känsla är orsaken
till att jag inte känner stolthet och lycka
över att få åka på Höga kusten-bron,
som är blott aningen kortare än Golden
Gate. Orken står oss bi ända tills vi ser
en motellskylt i Sundsvall. Tom somnar
omedelbart.

Det ska bli roligt att komma hem i
morgon, få se om jag kan somna i mor-
gon kväll när jag på allvar kopplar om
hjärnan till arbetsläget och som vanligt
tänker på allt jag måste göra och borde
ha gjort. Många gånger känner jag en
djup arbetstillfredsställelse men den
förstörs hela tiden av mig själv som
tycker att jag är otillräcklig. Den för mig
läkande faktorn med en sån här resa är
att jag inte har en chans att komma åt

mitt pappersarbete. Och ikväll är jag
härligt trött!

Hemkommen får jag läsa om en väx-
ande vårdjätte som medelst IT-stöd och
mångsidiga effektiva medarbetare ska
generera miljonvinster åt sina ägare. Jag
själv tror på en offentligt finansierad
hälso- och sjukvård med en solid kärna
av offentlig driftf orm och att viss privat
vård är nyttig, om inte för annat så för
att vi ute på fältet blir mer alerta och
måna om patienterna. Jag hoppas att vi,
vardagsfolket – majoriteten av läkarför-
bundsmedlemmarna – kan lägga mer
glöd på att kollektivt formulera hur vi
vill ha det, hur vi vill att hälso- och sjuk-
vården ska gestaltas i framtiden. Kan-
ske har vi viktiga synpunkter och det
vore bäst att föra fram dem nu innan
marknaden helt har oss i sina hala hän-
der. Händer som klämmer fram den ena
galna strategin efter den andra för att
tillfr edsställa aktieägare, glömmande
dem vi är till för.

I drömmen ser jag oss ståndaktigt
vändande marknaden ryggen och vi tar
sikte på att utföra vårt uråldriga uppdrag
att lyssna, undersöka, föreslå – efter
bästa förmåga – åtgärd och därvid sam-
råda med patienten samt bota, lindra
och trösta. I alla läkarkonsultationer
finns ett omvårdnadselement och detta
håller på att gå förlorat, kanske det är en
väsentlig orsak till att ansvarsärendena
är i ökning? Jag själv har inte lust att
vara portvakt åt försäkringsbolag och
heller inte att vara aktör i vårdkedje-
gräddfiler, det passar sig inte för en all-
mänläkare. 

Ingen har tvingat mig att bli läkare
men jag trivs med mitt yrke och jag hop-
pas att jag småningom får luft under
vingarna och orkar fortsätta att dagligen
möta en strid ström av problem, som
helst ska lösas NU vilket jag inte alltid
orkar och därför går med en ständig
otillräcklighetskänsla. Marknaden
drömmer, skulle jag tro, om att ur vår
yrkeskår gallra fram ett antal superef-
fektiva sällar som, speciellt högavlöna-
de, med elegans och hängivenhet ska
lösa hälsoproblemen för såväl den ut-
satta människan som den välbärgade
och välförsäkrade. •

Socialsekreterare Pia Sandström i
Härnösand tar snabblunch ute på stan.

Terapijobb vid Brismarksgården i Hoting,
landets första äldreboendekooperativ med
dygnet runt-passning.
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Karin Sällström, farmaceut och
apoteksföreståndare i Hoting.
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