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D
en här morgonen kändes
hösten för första gången
efter sommaren. Absolut
inte så att det var frost,
men en skärpa i luften som

hon lärt sig tyda som de första tecknen.
Ganska skönt och lite uppiggande. I dag
kunde hon cykla till sina uppdrag. Innan
hon skulle till årskontrollen hos Hjär-
tats Vänner skulle hon hinna förbi
Stinget. Stinget kallades hemmet för de
landstingspolitiker och administratörer
som aldrig klarade att ställa om sig efter
nedläggningen.

Många tjänstemän och politiker som
tillbringat hela sitt yrkesliv och gjort
sina karriärer inom landstinget hade ef-
ter vissa svårigheter lyckats anpassa sig
till ett annat liv, men det fanns en grupp
som aldrig repade sig. De hade fått en
skyddad tillvaro på Stinget, en liten iro-
nisk benämning på sista resten av
LandStinget. De hade det bra där, spela-
de golf och strategispel. Nyligen hade
en virtuell miljö installerats där man
kunde styra och lägga om gigantiska
komplex och tävla i omorganisationer
och med nog så suggestiva maktkamper
och intriger att engagera sig i.

»Årskontrollerna» hade hon små-
ningom lärt sig att uppskatta. De första
åren var ganska hemska när hon kände
det som att hon skulle förhöras och inte
duga. Förr i världen var det ju doktorn
som kallade patienterna på årskontrol-
ler för både blodtryck och diabetes och
gynekologisk hälsa och allt vad det nu
var. Hon hade ju själv varit aktiv på den
tiden när doktorn kallade de olika pati-
entgrupperna. Då hade patienterna tro-
ligen upplevt liknande känslor av risk
att inte bli godkänd.

Under de sista åren på 1900-talet
hade systemet blivit alltmer uppenbart
absurt inte minst med tanke på att pati-
enterna genom de nya teknikerna blev
alltmer välutbildade i sina åkommor.
Ett andra bidragande faktum var att di-
verse gränsvärden sänktes avseende
diabetes, trycket i de yttre blodkärlen,
fetthalten i blodet osv som hade medfört
att alltfler friska människor fick någon
form av diagnos.

Att de nuvarande uppdateringarna
kallades kontroller var mer uttryck för
nostalgi än för faktisk form. Seminari-
erna var ofta intressanta och givande
med internationellt utbyte. Det hade
dröjt rätt länge innan man lärt sig att
mäta och befrämja de faktorer som var
till nytta för människor. Länge hade

man envist hängt  fast vid att alltmer ut-
studerat mäta och identifiera det man
trodde var tecken på närvarande eller
kommande sjuklighet. 

Bara hon kom bakom kröken här
skulle hon kunna se Stinget. Hon hörde
redan gubbarna ropa. Dom var tydligen
ute på gräsmattan och spelade nostalgi-
spel.» Accept, Koncept, Implementera,
Accept, Koncept, Implementera», det
ropades och glammades.

Det var verkligen några kritiska år
kring sekel- och millennieskiftet. Det
som då hette primärvården styrdes fort-
farande av landstingen. Landstingen
hade vuxit till svårgenomskådliga och
galopperande megabildningar. Likaväl
som det tog sin tid för människorna att
genomskåda bluffen med avlatsbrev för
själens frälsning under medeltiden, li-
kaväl tog det tid för människorna att ge-
nomskåda att skattetrycket som sades
garantera bra vård vid sjukdom och
svaghet var ett affischord. Ett affischord
för allsköns verksamhet; byggnader,
broar, parker, administration och inte
minst ett svällande administrerande av
diverse fastigheter. När folk på medelti-
den förstod att pengarna de betalade för
sin själs frälsning framförallt användes
till att bygga storvulna projekt som S:t
Peterskyrkan blev de förbannade. Un-
gefär så blev det också när det gällde
landstingens verksamhet.

På många sätt tyckte hon bättre om

sin nuvarande roll som doktor. Att iden-
tifiera fel och patologiska processer
hade med teknik och information allt-
mer övertagits av patienterna själva.
Det fanns fortfarande grupper som höll
fast vid betydelsen av trycket i de yttre
blodkärlen i överarmarna och de hade
ofta distinkta krav på vissa mediciner då
hon i princip bara skulle ta ställning till
om det fanns någon uppenbar risk med
att använda dessa.

Det stora och utmanande arbetet som
också gjorde dagarna spännande och
som krävde ständig förnyelse var egent-
ligen de allt tydligare behoven av läke-
konst.

Här var den sista backen innan hon
var framme vid Stinget. Ibland kämpa-
de hon på och trampade hela vägen men
i dag gick hon av cykeln och ledde den
uppför. Här stod stora lönnar utmed vä-
gen och några enstaka blad hade börjat
gulna, snart skulle höstprakten bryta ut,
men ännu inte. 

Egentligen hade allmänmedicinen
aldrig fått praktiseras fullt ut inom det
gamla systemet. Några år under 1980-
talet och vid några få s k vårdcentraler
hade man delvis lyckats med att för-
verkliga något av det som specialiteten
allmänmedicin egentligen bestod av.
Att vara specialist på människan med
sjukdom, inte på sjukdomen i sig. Un-
der 1990-talet var begreppsförvirringen
genomträngande. Inte ens allmänläkar-

En vision om framtiden

En tid då allmänmedicin betraktas        
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na själva hade någon homogen uppfatt-
ning om vad deras specialitet egentligen
innebar.

Erfarna och ambitiösa allmänläkare
blev bland de första i den sedan allt stör-
re vågen av utbrända, sjukskrivna eller
omplacerade läkare i slutet av 1990-ta-
let. Länge försökte man finna förkla-
ringar i personliga svagheter – Kvinnli-
ga läkare engagerade sig för mycket –
Läkarna kunde inte sätta gränser – Lä-
kare var dåliga chefer osv. När det blev
tillräckligt många kunde man se att det
som verkade som tillfälligheter inte var
några tillfälligheter.

Allmänläkarna fick inte möjlighet
att göra det som de var bra på, hade för-
djupat sig i och hade specifik kompe-
tens att hantera. Likt välutbildade dres-
syrhästar som tränat länge och uppoff-
rande för att lära sig sina konster blev de
placerade som ridskolehästar åt okunni-
ga ryttare. Glansen slocknade i deras
ögon.

Primärvård och vårdcentraler var be-
grepp som inte användes numera.

När tillräckligt många hade gjort
uppror mot dokumentationshysterin
skapades snabbare och rimligare rutiner
för kommunikationen – tidigare hade
man ju inte låtit patienten ta ansvar för
sin dokumentation. De allra flesta pati-
enter hade inte haft några svårigheter att
hantera sina journalchips och tyckte of-
tast att det var roligt att dokumentera sin
konsultation och den utredning de kom-
mit överens med doktorn om. Det hän-
de att patienterna fick en varning av
Myndigheten om de slarvat för mycket
med sina journaler, men det var undan-
tag. Patienterna var lika duktiga på att
föra sina journaler som de alltid varit att
deklarera, hålla reda på sina och sina
barns fyra sista siffror, vilka tider man
ringer billigare osv, så det var inget stort
problem.

Oftast var det stimulerande att pati-
enterna var så insatta i sina tillstånd och
även välinformerade om forsknings-
fronten, men hur duktiga patienterna än
var tekniskt och kunskapsmässigt var
de i alla fall den sårade eller plågade
människan i mötet med läkaren. Erfa-
renhet och kunskap från möten med
många sjuka människor och kunskap
om sina egna tillgångar och tillkorta-
kommanden, dvs självinsikt, blev tydli-
ga fundament när den tekniska kunska-
pen blivit alltmer lättillgänglig. För att
vara utövare av läkekonst var både ål-

der, erfarenhet och fördjupning inte
bara önskvärt utan nödvändigt. När
Landstingens produktionstänkande och
statistikbaserade styrning av läkarna
upphörde blev det möjligt för den ur-
gamla mega-trenden att åter göra sig
gällande.

En tillsynsmyndighet hade ersatt
landstingsbyråkratin. Myndigheten var
sammansatt av företrädare för patient-
och brukareorganisationer men även
politiker och läkare, särskilt skolade i
etisk analys, hade stort inflytande. På
många ställen hade man slagit samman
skola, vård och omsorg i samma myn-
dighet. Det fanns ett fint museum i kom-
munen över de gamla institutionerna
som hade vuxit ihjäl sig. Skolbarnen
brukade uppskatta stället, man hade ju
varit tvungen att låta ett större ameri-
kanskt företag sponsra bygget som van-
ligt, och barnen tittade storögt på de
midjeformade Coca-Colaflaskorna av
glas som den tidens barn hade fått sin
frukost i.

Minst en gång i veckanträffades de
lokala patient–läkare grupperna. Den
här veckan skulle hon träffa företrädare
för föräldrar med sjuka barn och de spe-
ciella erfarenheter som de kunde berika
andra med. 

Hon stannade en stund och passade
på att ta sin kombitablett. Senaste åren
hade hon varit noga med att ta den kom-
binerade östrogen-, antisenilitets- och
vigörtabletten. Hon funderade lite på
trender medan hon lät tabletten smälta
under tungan.

Det finns trender och trender. Korta
trender som rör sig om några decennier,
längre trender som varar några hundra
år och mega-trender som håller för årtu-
senden. En sådan megatrend är männi-
skors behov av kloka utövare av läke-
konst. 

Den allmänmedicinska kompeten-
sen var särskilt viktig nu när det blivit så
lätt att skaffa sig kunskaper om fel, dys-
funktioner och tekniker för att åtgärda
fel ibland. Den integrerade kunskapen
om livsbetingelser och medicinskt tek-
niskt vetande behövde mer än någonsin
fördjupas och särskilt på den Allmän-
medicinska enheten pågick ständiga
diskussioner kring teman som praktik,
vetenskap och läkekonst. Här var det
naturligt att starka band mellan medicin
och humanism vårdades och återskapa-
des. Allmänläkarens speciella kunska-
per var oftast att tillföra perspektiv på

funktioner, inte bara beskrivbara dys-
funktioner och sjukdomsorsaker.

Det kunde bli ganska hisnande upp-
levelser att växla mellan tankar på vad
den schizofrenes sårbarhet kan tillföra
samhället i stort och de etiska frågorna
kring de stora mängder smågrisar som
användes för att tillhandhålla organ för
transplantation. En viktig funktion var
också den integrerade kunskapen mel-
lan klass, kön, etnicitet och hälsa. De
här seminarierna direktsändes alltid på
Internet och det fanns också ett visst ut-
rymme för dialog med den sk allmän-
heten. Det var väldigt långt från forna ti-
ders patriarkala expertroll men också
mycket långt från den bakbundna
»Mädchen für alles»-doktor som höll
på att utvecklas i slutet av1990-talet.

Hon öppnade grindentill Stingets
vackra trädgård och gladde sig åt kaffe-
doften.•

4841LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 96  •  NR 44  •  1999

       som en specialitet

KRÖNIKÖR .
.
HELENA STENBERG
specialist i allmänmedicin och
psykiatri, Ersta sjukhus, 
Stockholm.

’’ En tillsynsmyndighet hade
ersatt landstingsbyråkratin.
Myndigheten var sammansatt
av företrädare för patient-
och brukareorganisationer
men även politiker och 
läkare, särskilt skolade i etisk
analys, hade stort 
inflytande.’’


