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Allmänmedicinen går en ljus
och intressant framtid till mötes,
med ett större stöd från samhäl-
let, menar Jan Sundquist. Anta-
let invånare per heltidsanställd
allmänläkare kommer att ligga
runt 1 500, mot dagens rekom-
menderade 2 000. Morgonda-
gens allmänmedicin kommer att
vara forskningsanknuten, i stör-
re utsträckning utnyttja patient-
nära avancerad bilddiagnostik,
ny laboratoriediagnostik samt
telemedia som stöd i konsulta-
tionen. 

Trots dagens svårigheter med vakan-
ta tjänster, en ökad arbetsbelastning och
otillräckliga resurser står svensk all-
mänmedicin inför en mycket intressant
och spännande utveckling under 2000-
talet. I Hälso- och sjukvårdslagen från
1995 slås fast att alla har rätt till en fast
läkarkontakt, som skall vara specialist i
allmänmedicin, vilket givetvis är bra.
Allmänhetens förväntningar har dock
vuxit samtidigt som belastningen ökat i
väntan på att allmänmedicinen ska upp-
nå full bemanning. Behovet av allmän-
medicinska generalister stiger i takt
med övriga specialiteters ökning och
nödvändiga subspecialisering de när-
maste åren. Den snabba utvecklingen
inom hjärta och kärl, endokrinologi,
diabetes, genterapi, kirurgi, diagnostik
och behandling samt informationstek-
nologi kommer att förändra den allmän-
medicinska vardagen på ett intressant
sätt. Hur dessa förändringar påverkar
arbetets innehåll, diagnostik samt kon-
sultation kommer att vara en viktig
långsiktig uppgift för den allmänmedi-
cinska forskningen under 2000-talet.

Under de närmaste årtiondena kom-
mer den svenska befolkningen att för-

ändras etniskt, kulturellt, demografiskt
och socialt, vilket kommer att ha en stor
genomslagskraft inte bara på svensk all-
mänmedicin utan även på svensk
sjukvård över huvud taget.

Andelen utlandsfödda
ökar i storstäderna
2000-talets multietniska och mång-

kulturella samhälle kommer att ha sina
rötter i gårdagens och morgondagens
migration, som är en del av ett globalt
mönster med ökande migration. Den
europeiska migrationen till Sverige do-
minerade perioden efter andra världs-
krigets slut till och med början av 1970-
talet och har bestått av flyktinginvand-
ring (Baltikum, Östeuropa) och ar-
betskraftsinvandring (Sydeuropa, Fin-
land). Under perioden 1973 till 1991
dominerades migrationen till Sverige
av den utomeuropeiska flyktinginvand-
ringen från  Latinamerika (Chile, Ar-
gentina, Uruguay och Centralamerika),
Asien (Turkiet, Kurdistan, Iran, Irak,
Libanon, Vietnam) och Afrika (Etiopi-
en, Eritrea och Somalia). 1990-talets
migration till Sverige har kommit att
domineras av den europeiska flyk-
tinginvandringen från krig och etnisk
utrensning på Balkan.

De stora grupperna av utlandsfödda
är finländare, jugoslaver, latinamerika-
ner, iranier och bosnier (Tabell I). Sam-
tidigt sker det en ständig ny migration
från dessa länder i form av anhörig-
invandring, men även en betydande
återinvandring till ursprungslandet eller
tredje land. Migrationen är alltså inget
statiskt förhållande utan ett dynamiskt
skeende, en ständig rörelse av folk i
båda riktningarna. Det har visat sig att
mellan en tredjedel och hälften av alla
migranter återvänder till sina hemlän-
der eller till ett tredje land inom en tio-
årsperiod [1].

Trots att arbetskraftsinvandringen
ströps i början av 1970-talet och trots de
senaste årens skärpning av bestämmel-
ser för flyktinginvandring så ökar den
utlandsfödda befolkningen stadigt, från
6,7 procent 1975 till 11,0 procent 1998,
och om den andra generationen inklu-
deras till 19 procent. Prognoser gjorda
1994 talar för att 1,3 miljoner, 13 pro-
cent av Sveriges befolkning, kommer

att vara födda utomlands 2010 [2]. I de-
cember 1998 var andelen utlandsfödda
i storstäderna än större, 22 procent av
Malmöborna är födda utomlands, och i
Stockholm 18 procent. 

Multietniskt samhälle
påverkar allmänmedicinen
2000-talets multietniska och multi-

kulturella samhälle kommer att påverka
svensk allmänmedicin och svensk
sjukvård på ett intressant och stimule-
rande sätt. Personer med bakgrund i en
annan kultur, med andra erfarenheter
och ett annat synsätt på hälsa och sjuk-
dom påverkar patient–läkarkonsulta-
tionen. Sjukdomar som är vanligare i
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Tabell I. De fem vanligaste utlandsfödda
grupperna i Sverige, december 1998.

Födelseland Antal individer

Finland 199 000
Jugoslavien 70 000
Latinamerika 50 000
Iran 49 000
Bosnien 48 000
Norge 42 000
Polen 40 000
Irak 38 000
Danmark 38 000
Tyskland 36 000

Källa: Statistiska Centralbyrån. Befolkningsstatistik,
del 3. Befolkningen efter födelseland. Stockholm:
SCB, 1999.
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andra kulturer kommer att bli vanligare
här. Bland olika utländska folkslag och
släkter finns även förekomst av sjukdo-
mar som inte förekommer i den svens-
ka populationen. Dessa sjukdomar är
vanligen ärftliga. Sicklecellanemi, ta-
lassemi (medelhavsanemi), brist på glu-
kos-6-fosfatdehydrogenas samt laktos-
intolerans är exempel på vanliga och
ovanliga sjukdomstillstånd bland di-
stinkta etniska grupper. Sjukdomspre-
valens och incidens färgas av de etniska
grupper som migrerat till Sverige. Sick-
lecellanemin kan vara ett exempel på
detta. I Sverige finns några tusen an-
lagsbärare, men bara ett fåtal med sjuk-
domen (homozygota). Hemoglobin S
förekommer i befolkningen i Central-
afrika, och cirka 8–10 procent av de
svarta i USA har sicklecellanemi. Ho-
mozygoter har symtom som ökad blod-
viskositet, som infarkter i mjälte, i
CNS, i skelett samt infektioner. I Stor-
britannien är sicklecellanemi en av de
vanligaste ärftliga sjukdomarna, vilket
avspeglar invandringen från Central-
afrika. Invandringen från medelhavs-
länderna, Latinamerika (medelhavsur-
sprung) och Sydostasien har medfört en
kraftig ökning av anlaget för talassemi i
den svenska befolkningen.

Ökat resande påverkar
infektionspanoramat
Den ökade globaliseringen, det vill

säga det ökade resandet mellan exilen i
Sverige och de gamla hemländerna,
samt den framtida flyktinginvandringen
kan komma att påverka infektionspano-
ramat. Vi kommer att få se en allt större
tidsbegränsad migration till Sverige av
besökande släktingar som kan stanna
maximalt sex månader. Övre luftvägs-
infektioner orsakade av multiresistenta
bakterier i länder där man är frikostig
med antibiotikabehandling är ett allvar-
ligt problem. Även andra infek-
tionssjukdomar som tyfoid, lepra och
HIV uppträder endemiskt i till exempel
Afrika och delar av Asien och Latin-
amerika.

Tuberkulos, polio, difteri, besvärliga
streptokockinfektioner, tarmpatogener
och hepatit A kan man möta hos flyk-
tingar från våra närområden. Resistent
tuberkulos ökar kraftigt i Ryssland och
Baltikum. Den ökade risken för tuber-
kulos kvarstår livet ut, men diagnostise-
ras oftast några år efter ankomsten hit. I
Sverige finns det dokumenterat en hög-
re incidens av tuberkulos bland utlands-
födda [3]. Incidensen, antalet nyinsjuk-
nanden, för tuberkulos är 5,2/100000
invånare under 1997, med fördelningen
2,0/100000 svenskfödda och 31,8/
100000 utlandsfödda. Migranter födda
i Afrika, och särskilt då Somalia, har de
högsta incidenserna, 276 respektive
853 per 100000 invånare. Den högre

incidensen speglar troligen smitta i
hemlandet. En annan inte så vanlig
sjukdom i Sverige är malaria. Antalet
malariafall brukar öka markant i krigs-
områden, och återinsjuknande kan ske i
Sverige. 

Min erfarenhet är att det sker ett stort
utbyte genom resande till hemländer,
där ingen föregående kontakt tas med
infektionsklinikernas vaccinationsmot-
tagningar av olika skäl. Vaccina-
tionsmottagningar vid vårdcentraler,
framför allt i invandrartäta bostadsom-
råden, kommer att bli vanligare. Där
kommer allmänmedicinaren att kunna
få stöd i konsultationen. 

Migration,
integration och hälsa
Vissa grupper av utlandsfödda har en

sämre hälsa på grund av migration, men
även genom svårigheter i exilen, som
bristande ackulturation, det vill säga att
inte vara integrerad/adapterad till majo-
ritetskulturen, eller andra sociala för-
hållanden som att stå utanför ar-
betskraften eller att möta diskrimine-
ring i sitt vardagsliv [4]. Studier av
mexikanska invandrare i USA har visat
att andra generationens mexikanska in-

vandrare, som inte är ackulturerade till
det amerikanska samhället, har ökad
risk för hjärtsjukdom, högre systoliskt
blodtryck, högre prevalens av diabetes
och större risk för fetma än de som är
ackulturerade till den amerikanska kul-
turen [5].

En svensk studie av 1980 immigran-
ter födda i Iran, Chile, Polen, Turkiet
och Kurdistan visar att låg »kasam»
(känsla av sammanhang), ingen ackul-
turation (endast män), liten kontroll
och ekonomiska svårigheter under exi-
len tycks vara starkare riskfaktorer för
psykisk ohälsa än att ha varit utsatt för
våld före migrationen [6].

Allt äldr e men
friskar e befolkning
Under 2000 talet kommer vi allmän-

medicinare att möta en äldre och friska-
re befolkning. Hur kommer sjukdoms-
mönstret att se ut hos dessa? Fra-
minghamstudien har nyligen rapporte-
rat att 32 procent av friska 40-åriga
kvinnor och 49 procent av friska 40-åri-
ga män kommer att utveckla koronar
hjärtsjukdom under sin livstid [7]. Vid
70 års ålder minskade risken, men den
var fortfarande hög, 24 procent för
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2000-talets multietniska och multikulturella samhälle påverkar dagens och
morgondagens allmänmedicin.
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kvinnor och 35 procent för män. Flera
longitudinella studier har visat att sam-
ma prediktorer för hjärtsjukdom som
hos yngre finns bland äldre [8-10]. Des-
sa studier på äldre män och kvinnor har
visat att högt blodsocker, fetma, högt
systoliskt blodtryck, rökning och högt
kolesterol predicerar hjärtsjukdom.
Prevention högt upp i åldrarna minskar
både lidande för den enskilde och kost-
naderna för samhället. Motion bland
äldre har till exempel visat sig vara en
starkt förebyggande faktor för hjärt-
och kärlsjukdomar [11].

Allmänmedicinen kommer att ha en
nyckelroll i metodutvecklingen av livs-
stilsintervention. Gruppmottagningar
kan vara ett intressant sätt att intervene-
ra mot riskfaktorer för koronar hjärt-
sjukdom hos äldre, men även för andra
sjukdomar. En modell skulle kunna
vara att cirka 8–10 äldre patienter med
tämligen likartade medicinska problem
inbjuds att under ett år delta i en serie av
cirka åtta läkargruppbesök om cirka 90
minuter varje gång. Allmänmedicina-
ren är den som leder grupperna, men
som inbjuder olika experter, allt från
dietister till andra specialister beroende
på gruppens behov, att delta i första de-
len av gruppbesöket. Den andra delen
ägnas åt en diskussion om deltagarnas
egna blodtryckskurvor, blodfetter, mo-
tionsvanor, midjeomfång och kostva-
nor. Denna typ av gruppmottagningar
har börjat växa fram i till exempel San
Francisco-området i Kalifornien, där
de väckt intresse. Gruppmottagningar
kommer att vara ett bra komplement till
individuell behandling och uppföljning
av andra somatiska eller psykiska kro-
niska sjukdomar. 

Ett annat viktigt område inom den
stora äldregruppen är degenerativa
nervsjukdomar, som senil demens och
Parkinsons sjukdom. De senaste årens
framgångsrika neurobiologiska forsk-
ning kommer redan på 2010-talet att få
sitt stora terapeutiska genombrott.
Transplantat av dopaminneuron till
substantia nigra-området, som återstäl-
ler axonen i den nigrostriatala banan,
kommer att vara möjliga. Jag har även
en vision av att senil demens kommer
att vara möjlig att behandla, att man
med mediciner skall kunna stoppa upp
progressen av sjukdomen. Förbättrade
metoder att diagnostisera dessa sjukdo-
mar i tidigt skede kommer att utvecklas,
och detta kommer att radikalt påverka
den allmänmedicinska vardagen på
2010-talet jämfört med idag. Detta gäl-
ler även andra kroniska progredierande
sjukdomar, till exempel komplikationer
(hjärta, njurar, ögon och nerver) till typ
2-diabetes, där tidig diagnostik under
en symtomfri fas skulle kunna minska
risken för komplikationer. Behand-
lingen av svikt hos äldre, som förbätt-

rats med ACE-hämmarna, kommer att
förfinas ytterligare de närmaste årtion-
dena. 

Samarbete med
andra yrkesgrupper
Komplexiteten i behandlingen inom

hjärt- och kärlområdet, men även inom
andra medicinska områden, kommer att
kräva ett optimalt samarbete, inte bara
med sjukhusspecialister utan även med
andra yrkesgrupper. En vision jag har är
att vi på 2010-talet, och helst tidigare,
kommer att samarbeta med apotekare
som kommer in på vårdcentralerna som
konsulter i direkta patientärenden,
framför allt inom äldreområdet. Under
en tvåårstid som »post doc» vid Stan-
ford Medical School såg jag patienter
en dag i veckan inom området preventiv
kardiologi. Vid många läkarbesök del-
tog en apotekare för att optimera be-
handlingen av höga lipider, svikt, kärl-
kramp och hypertoni. Jag hoppas att
andra yrkesgrupper som av tradition har
samarbetat med allmänmedicinen, till
exempel distriktssköterskan, arbets-
terapeuten och sjukgymnasten, kom-
mer att stärka sin roll inom svensk all-
mänmedicin. Om vi kommer att ha en
amerikansk modell av »nurse practitio-
ners» vet jag inte. En jämförelse med
amerikanska förhållanden är svår på
grund av de mycket speciella förhållan-
den under senare år, med relativt slutna
system där stora företag äger allt från
primärvård till sjukhus, och patienten är
tvungen att utnyttja det som försäk-
ringsbolaget erbjuder.  

Ökade klassklyftor
och arbetslöshet
Kunskapen om sambandet mellan

individens sociala position, livsstil och
hälsa är välkänd, medan kunskapen om
bostadsområdets inflytande på dessa
faktorer fortfarande är bristfällig. För
att kunna analysera bostadsområdets
sociala position behövs ett instrument
som kan predicera en definierad befolk-
nings utnyttjande av sjukvård. Det skul-
le kunna användas för att distribuera/
fördela resurser till prevention, men
även till allmänmedicinsk och psykia-
trisk vård där behovet är störst.

Två olika instrument, Townsend in-
dex och CNI (care need index), som på
områdesnivå speglar bostadsområdens
sociala position, har tagits fram för hela
Sverige [12]. Townsend index är ett ma-
teriellt index som är sammansatt av fyra
socioekonomiska faktorer: arbetslös-
het, bilinnehav, ägande av bostad och
trångboddhet.

CNI har det engelska »underprivi-
leged area(UPA)-score» som förebild.
Det är ett index sammansatt av åtta
socioekonomiska och demografiska
variabler som svenska distriktsläkare

(n=1022) låtit vikta från arbetsbelast-
ningssynpunkt [12]. Boende i bostads-
områden med hög CNI (låg social posi-
tion) hade en tre gånger högre dödlighet
än boende i områden med låg CNI (hög
social position) [13]. Dessutom hade de
som bodde i de mest utsatta bostadsom-
rådena i Malmö en fyra gånger högre
risk för psykiatrisk vård och tio gånger
högre risk för vård vid alkoholklinik
[14]. Genom att påföra CNI på ett
slumpmässigt urval av 9 227 personer,
som intervjuats om sin hälsa och sina
levnadsförhållanden 1988/89, var det
möjligt att analysera vilket inflytande
bostadsområdet hade på individens häl-
sa, då man samtidigt tog hänsyn till
individdata som utbildning, civilstånd
och livsstilsfaktorer [15]. De som bod-
de i bostadsområden med hög CNI (låg
social position) hade en högre risk för
fetma, för att vara rökare samt för att
inte vara fysiskt aktiva. Resultaten talar
för att prevention bör påverka både om-
råde och individ. Det är rimligt att pri-
märvården i områden med höga CNI,
till exempel de 10 procent mest utsatta,
ges extra resurser för att öka antalet lä-
kare så att antalet invånare på varje hel-
tidsarbetande läkares lista minskar till
cirka 900–1000.

De stora folksjukdomarna
De närmaste årtiondena kommer att

innebära en snabb utveckling i förbätt-
rad diagnostik och behandling av 2010-
talets folksjukdomar hjärt- och kärl-
sjukdomar, diabetes, hypertoni, astma,
osteoporos och depressioner, förutsatt
att fortsatta resurser ges för både grund-
forskning och klinisk forskning.

Inom primärvården idag är ultraljud
användbart för diagnostik inom mödra-
vården samt för sinusdiagnostik. Trots
en oerhört snabb utveckling inom detta
område kommer en utvidgad använd-
ning av ultraljudsteknologi kring mille-
nieskiftet inte att vara något för allmän-
medicinen på grund av höga krav på an-
vändaren. 

Men jag har visionen att vårdcentra-
lerna under 2010-talet kommer att vara
utrustade med en helt ny teknologi, an-
vändarvänlig ultraljuds- och annan
bilddiagnostik, med bättre upplösning
än den som finns idag, och som kan an-
vändas vid flera åkommor än idag, till
exempel för leddiagnostik (blod eller
ledvätska), vid akut buk. Vi kommer
troligen att ha tillgång till fler instru-
ment för snabbdiagnostik. Det kommer
att bli betydligt lättare att konsultera an-
nan specialist via telemedia. Det sker
för närvarande en mycket snabb ut-
veckling inom detta område, där sjuk-
husspecialisten kan vara betydligt mer
aktiv i konsultationen.

I ett globalt perspektiv kommer
ischemisk hjärtsjukdom, depression,
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trafikolyckor och cerebrovaskulär sjuk-
dom att vara de sjukdomar som, i den
ordningen, har den högsta rankingen
enligt »disability-adjusted life years»
(Daly) år 2020. Här finns det stora möj-
ligheter för både primär och sekundär
prevention med primärvården som bas.
Motion, kost, viktreducering, rökstopp
och kontroll av högt systoliskt och/eller
diastoliskt blodtryck kommer även i
framtiden att vara grunden för preven-
tion av hjärt- och kärlsjukdomar. Ett
fortsatt nära samarbete mellan specia-
lister i allmänmedicin och den slutna
vården kommer att vara ömsesidigt
nödvändigt.

Organisationsförändringar
och arbetsmiljön
Ädelreformen (1992), den temporä-

ra och diffusa husläkarreformen (1993–
95) samt de upprepade förändringarna
av sjukvårdens organisation, ofta utan
förankring inom professionen, skapar
mycket oro och osäkerhet inom svensk
allmänmedicin. Husläkarreformen star-
tades utan att stat eller landsting tillför-
de nya friska pengar till primärvården,
med orimligt låga ersättningsnivåer per
invånare inom många landsting samt
med oklara riktlinjer. I en undersökning
från 1996 där 1004 distriktsläkare del-
tog (svarsfrekvens 71,6 procent) rap-
porterade framför allt kvinnliga
distriktsläkare sämre livskvalitet enligt
flera livsstilsindikatorer (SF 36), tex
sämre vitalitet (ökad utbrändhet) och
nedsatt psykiskt välbefinnande [16].
Det finns således tecken på att den öka-
de arbetsbelastningen också påverkar
såväl arbetsmiljön som läkarnas hälsa
och välbefinnande. 

Landstingen och staten har haft en
dålig framförhållning då man inte tagit
hänsyn till den ökade medianåldern
bland allmänmedicinare, med stora för-
väntade pensionsavgångar, cirka 3200,
under perioden 2006–2020 [17]. Den
markanta neddragningen av antalet ST-
block i allmänmedicin 1993–1995 kan
ha gett signaler till unga läkare att all-
mänmedicin inte är en prioriterad spe-
cialitet.

Vi ser samtidigt en ökad rörlighet
bland allmänmedicinare, inte bara till
Norge utan även en flyttning till »de
goda inhemska jobben», det vill säga
till vårdcentraler med en rimlig arbets-
belastning. Det totala antalet specialis-
ter i allmänmedicin har endast ökat med
60, från 4191 till 4251, under 1994–
1998, där antalet sjukhusspecialister
har ökat betydligt mer under samma
period. Befolkningen ökade samtidigt
med 102516 [18].

Enligt den av riksdagen 1995 rekom-
menderade normen, 2000 invånare per
heltidsarbetande specialist i allmänme-
dicin, saknades cirka 525 specialister i

allmänmedicin 1998. De senaste årens
ökade belastning på allmänmedicinen
genom överföringar av patienter från
sluten vård, hemsjukvården och konti-
nuitetskravet gör 2000-nivån orea-
listisk. Trots detta ligger landstingen i
Halland, Jönköping samt Göteborg
25–55 procent högre än normen 2000
invånare per heltidsarbetande specialist
i allmänmedicin, vilket måste bidra till
en kraftigt försämrad arbetssituation
[18].

Allmänmedicinarnas
befolkningsunderlag minskar
Den över partigränserna nyligen ge-

nomförda överenskommelsen mellan
centern och socialdemokraterna att till-
föra cirka en miljard kronor per år till
primärvård, äldreomsorg och psykiatrin
från år 2001 samt det faktum att samtli-
ga landsting skall införa ett genomtänkt
familjeläkarsystem, enligt Västman-
landmodell med olika typer av entre-
prenörer, inger optimism inför 2000-
talet. Bristen på specialister i allmän-
medicin har lett till att flera landsting nu
minskar befolkningsunderlaget till cir-
ka 1500 per heltidsarbetande allmän-
medicinare, ger rätt till regelbunden vi-
dareutbildning på arbetstid samt möj-
ligheter till utvecklingsarbete och
forskning genom att allt fler utveck-
lingsenheter inom svensk allmänmedi-
cin har inrättats.

Det krav som Svensk förening för
allmänmedicin (SFAM) och Svenska
distriktsläkarföreningen (DLF) under
flera år har drivit, att varje specialist i
allmänmedicin skall ha ett befolk-
ningsunderlag på högst cirka 1500, in-
förs alltså av allt fler landsting. Örebro
läns landsting driver till exempel under
hösten 1999 en intensiv rekryte-
ringskampanj för att värva nya specia-
lister i allmänmedicin, sedan man infört
normen 1500 invånare per specialist.
På samma sätt har man i Stockholm i
»turboprojektet» tillfört resurser till tio
vårdcentraler, en sorts fredade zoner,
där varje distriktsläkare har ett befolk-
ningsunderlag på 1500 invånare. I
framtiden är det dessutom troligt att
vårdcentralernas befolkningsunderlag
kommer att minska ytterligare, kanske
till under 1000 invånare per specialist,
då hänsyn till befolkningens samman-
sättning och därmed dess vårdtyngd tas.
Nu tas på sin höjd hänsyn till andelen
äldre, medan den sociala och etniska
sammansättningen lämnas därhän.

Den allmänmedicinska
forskningen inför 2000-talet
Den allmänmedicinska forskningen

är på stark frammarsch, med flera dis-
putationer under 1990-talets senare
hälft. Fortfarande är det dock få av dem
som har disputerat som går vidare till

docentkompetens. Lika viktigt som att
allmänmedicinare disputerar är att fler
disputerade bereds träning under men-
torskap efter disputation, så kallad post
doc. Med fler kvalificerade docentkom-
petenta forskningsledare kommer den
allmänmedicinska forskningen att få
större andel av rådsanslagen och fler
sluttjänster i form av professurer och
lektorat. Under den kommande tioårs-
perioden är det önskevärt, och troligt,
att fler disputerade allmänläkare bereds
möjlighet att få en systematisk post doc-
träning, kanske då vid ett annat univer-
sitet i eller utanför Sverige. En sådan
träning för svenska och utländska dis-
puterade allmänmedicinare, i till exem-
pel riskfaktorforskning, klinisk epide-
miologi, konsultation, transkulturell
allmänmedicin, ledarskap och att skriva
forskningsrådsansökningar, är möjlig
vid exempelvis Allmänmedicin Stock-
holm vid Karolinska institutet, där en
sådan satsning kommer att göras.

Inom den kliniska forskningen finns
intressanta, framtida och långsiktiga
allmänmedicinska forskningsområden,
på grund av nya eller förbättrade dia-
gnostiska metoder, ny teknik och ny
kunskap inom biomedicin och mole-
kylärmedicin. Jag har en vision av att
allt fler allmänmedicinare kommer att
leda öppenvårdsprojekt med fokus på
infektionssjukdomar, gastroenterologi,
diabetes, hypertoni, astma, depressio-
ner och andra kliniskt relevanta områ-
den där också sjukhusspecialister och
prekliniker ingår. 

Ett annat viktigt forskningsområde
är konsultationen. Hur påverkas kon-
sultationen i en föränderlig värld, med
en annan befolkningssammansättning
och en annan teknik än den vi har idag?
I november publicerades en SBU-
rapport om patient–läkarrelationen där
Bengt Mattsson, professor i allmän-
medicin i Göteborg, medverkar. 

Forskningen inom transkulturell all-
mänmedicin är ytterligare ett område
med stort behov av både kvalitativa och
kvantitativa epidemiologiska studier
samt metodutveckling, inräknat trans-
kulturell arbetsmedicin. Vårdbehov,
transkulturella möten, kvalitetssäkring
samt hälso- och sjukdomsuppfattningar
inom olika etniska grupper behöver
analyseras i både kvantitativt och kvali-
tativt perspektiv. Studier av de, i södra
Stockholm och Malmö, invandrartäta
bostadsområdenas multietniska och
multikulturella nätverk, och hur de på-
verkar hälsan positivt och/eller nega-
tivt, är ett annat viktigt forskningsfält.
Nationella och regionala register kom-
mer att få en allt större betydelse inom
den allmänmedicinska forskningen. 

Datajournalen kommer att bli ett allt
viktigare instrument i den framtida all-
mänmedicinska forskningen. Vi är
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skyldiga våra patienter och huvudman-
nen att utvärdera vårt arbete, och då på
en hög etisk och vetenskaplig nivå. För
att öka urvalet och styrkan kommer fle-
ra vårdcentraler som har samma data-
journal att samarbeta i dessa frågor. Pa-
tienter som söker vårdcentralen erbjuds
fylla i ett begränsat frågeformulär med
basala sociala och demografiska upp-
gifter samt uppgifter om livsstil. Medi-
cinsk anamnes samt basala kliniska
data som längd, vikt, blodtryck och
blodfetter läggs till. Dessa data kan lig-
ga i en separat forskningsfil som skall
kunna sammankopplas med diagnoser,
undersökningar och laboratoriedata.
Detta är viktigt eftersom en stark all-
mänmedicinsk forskning på högsta
vetenskapliga nivå i förlängningen ger
bättre vård.

Ljus framtid
Min vision är att allmänmedicinen

kommer att gå en ljus och mycket in-
tressant framtid till mötes, med ett be-
tydligt större stöd från samhällets sida
än tidigare och med tydliga mål för
verksamheten. Personalen kommer att
ha en stor frihet att driva familjeläkar-
mottagningar i egen regi eller som an-
ställda, men då med ett större inflytan-
de över verksamheten än idag. Eventu-
ella nya arbetsuppgifter i framtiden
kommer att åtföljas av motsvarande
ekonomiska resurser. Antalet invånare
per heltidsanställd allmänläkare kom-
mer att ligga runt 1500, men om den
sociala tyngden på ett område är stor,
till exempel mätt med CNI, kan extra re-
surser distribueras så att antalet in-
vånare kan minska till under 1000.
Morgondagens allmänmedicin kommer
att vara forskningsanknuten, utnyttja
patientnära avancerad bilddiagnostik
som ultraljud vid fler sjukdomar än
idag, ny laboratoriediagnostik samt an-
vända sig av telemedia som stöd i kon-
sultationen. 
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