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efterutbildningen, bland annat senast i
tidskriften AllmänMedicin [3].

Ryggsmärtor som exempel
Det som jag uppfattar som viktigt

med Socialstyrelsens granskning är att
man belyser att det medicinska inne-
hållet bara är en del av sjukvårdens in-
nehåll. Andra faktorer än sjukhistoria,
diagnos, medicinering och övrig terapi
är också viktiga – något som framför
allt allmänläkare är medvetna om. 

SBUs senaste granskning, »Ont i
ryggen, ont i nacken», illustrerar detta:
Trots massiv forskning kring ryggsmär-
tornas genes vet man fortfarande inte
vad som orsakar dem eller hur de skall
behandlas på bästa sätt [4]. Vad den ge-
nomgången dock mycket klart visar är
att nästan alla personer med ryggbesvär
inte skall remitteras vidare från allmän-
läkaren, eftersom detta snarast ökar ris-
ken för kronicitering och ökade sjuk-
vårdskostnader. 

Ortopediska ingrepp och operatio-
ner hjälper inte, och inte heller de allra
flesta av de specialterapier som finns att
tillgå i sjukvårdens digra utbud. Bety-
delsen av en kontinuerlig, nära och
stödjande allmänläkarkontakt kan inte
nog understrykas. Sådana faktorer som
just kontinuitet, närhet, tillgänglighet,
förtroende och kunskap om patientens
personlighet betyder mycket för hälso-
läget. Att interemittera, att inte operera
och inte åtgärda (utan aktivt expektera,
trösta, lyssna, lindra) kan vara minst
lika viktigt och befrämjande för hälsan
i vissa fall. Barbara Starfield pekar ex-
empelvis på att den tilltagande teknifi-
eringen av vården kan hota folkhälsan
om den får fortgå alltför okontrollerat.

Fler studier välkomnas
Slutligen: jag är helt enig med Lars

Werkö i hans positiva syn på svensk all-
mänmedicin och primärvårdens möjlig-
heter, och ser fram mot fler studier som
utvärderar allmänmedicinens bidrag till
effektiv resursanvändning i hälso- och
sjukvården!
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Författarna svarar Lars Werkö: 

Överdri vet kritiskt – vi har
markerat svårigheterna
Det är glädjande att professor

Lars Werkö velat granska vår
skrift. Det är angeläget att kolle-
ger utanför den allmänmedi-
cinska disciplinen engagerar sig
i dessa frågor. Vi bad i våras
barnläkaren professor Barbara
Starfield, som är världsledande
inom området, att kommentera
och granska vår litteraturstudie.
Hon menade att det är ett bra
vetenskapligt bidrag. 

En anledning till att studien initiera-
des och genomfördes var att det inte
fanns några systematiska sammanställ-
ningar. Barbara Starfields tjocka bok
[1] som är standardverket inom området
utgör ett undantag.

Vi har genomfört en studie, inspire-
rade av de regler som SBU rekommen-
derar, och använt oss av det vetenskap-
liga referenssystem som det anglosach-
siska vetenskapssamhället bekänner sig
till. Förvisso innebär detta begränsning-
ar för att jämföra vårdsystem. 

Systematiska uppföljningar
Liksom Chris Ham och Lars Werkö

efterlyser vi systematiska uppföljningar
av förändringar i hälso- och sjukvårds-
system, även om de i det närmaste är
omöjliga att strikt genomföra enligt de
naturvetenskapliga kriterier som upp-
ställs för evidensbaserade studier.

Lars Werkö kräver för en jämföran-
de vetenskaplig studie att vårdformerna
måste ha samma tillgänglighet och
samma kompetens samt att patienterna
inte är mera positiva till en av vårdfor-

merna än en annan. Detta skulle inne-
bära att studera en helt konstruerad
verklighet. 

Om Lars Werkö vill läsa vår skrift
med mera välvilliga ögonen finner han
att vi i texten på flera ställen nämner
svårigheterna att göra jämförelser mel-
lan vårdorganisationer, och att det, trots
korrigeringar för kulturella andra skill-
nader, inte är möjligt att göra invänd-
ningsfria studier.

Vi har försökt utröna vad organisa-
tionen av sjukvårdssystemet beträffan-
de fördelningen av resurser till primär-
vård respektive sjukhusvård betyder för
effektiviteten av sjukvårdssystemet.
Studier av detta kan sällan göras på
samma sätt som studier av medicinska
metoder. 

Lars Werkö rubricerar våra slutsatser
som en privat tolkning av begränsad
litteratur. Vi har ansträngt oss att finna
jämförelser av primär- och sjukhusvård,
men fann inte så många studier som vi
önskade. Det är ett problem i veten-
skapssamhället att dominansen från
nordvästra Europa och USA är så stor.

De vetenskapliga tidskrifterna försö-
ker långsamt korrigera dessa brister ge-
nom att låta representanter i redak-
tionsråd och granskare från andra delar
av världen bedöma inskickade bidrag.
Vår studie lider också av denna bias
med övervägande dominans av norda-
merikanska och europeiska studier.
Dock är det totala antalet studier litet
och inte ens i Skandinavien fann vi mer
än ett par studier.

En definition
Välfungerande primärvård, vad me-

nar vi med det? Här ger vi Lars Werkö
rätt i att vi kanske varit oklara. I vår bak-
grundsbeskrivning redogör vi för Bar-
bara Starfields kriterier på en bra pri-
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märvård: Den skall vara tillgänglig,
möjliggöra en långvarig relation mellan
vårdgivare och patient, kunna hantera
ett brett spektrum av hälsoproblem och
sjukdomar, samordna patientens vård
hos olika vårdgivare samt vara samhäll-
sinriktad och familjecentrerad. Vi an-
sluter oss till denna definition. 

Är hälsomåtten dåligt definierade?
Totalmortalitet, dödlighet i hjärt–kärl-
sjukdom respektive cancer, spädbarns-
dödlighet och förväntad medellivslängd
är definierade mått som är valda av för-
fattarna till de studier som utförts.

Högst tio år gamla studier
Varför har vi begränsat oss till artik-

lar publicerade 1988 eller senare? Det-
ta borde vi ha motiverat. Vi valde mate-
rial som var högst tio år gammalt (med
undantag för några svenska studier un-
der 1980-talet) för att det skulle mot-
svara en aktuell verklighet. Trots klago-
målen om uteblivna satsningar på pri-
märvård har resurserna ökat kraftigt un-
der de senaste 20 åren (om än sjuk-
husvårdens resurser ökat snabbare). 

Vi har inga bevis för att primärvår-
den blivit mera personlig, men för oss
som följt utvecklingen och arbetat inom
svensk primärvård under de senaste 25
åren är det helt klart att från 1970- och
1980-talens inriktning på befolkning,
kommundiagnoser och vårdlag har det
skett en omsvängning så att numera
personlig kontinuitet och personligt an-
svarstagande betonas. Det är idag van-
ligt, även inom svensk primärvård, att
patienterna listar sig hos sin egen per-
sonliga läkare.

Lars Werkö skriver att vi klassar ned
svenska studier från början av 1980-ta-
let. Vi förnekar bestämt nedklassning,
men vi anger att dessa studier gällde en
primärvård med mindre resurser och ett
annat arbetssätt än dagens primärvård.

LarsWerkö hävdar vidare att vår slut-
sats att delstater i USA som har flera
primärvårdsläkare har bättre hälsotill-
stånd skulle grundas på en studie av
Farmer, som vi inte kunnat införskaffa
och läsa. Detta är helt fel. Vår slutsats
grundas på två studier av Shi [2, 3] samt
en studie av Vogel och Ackerman [4] –
redovisade i både text och tabeller.

Slutsatser från andra miljöer?
Lars Werkö anser det meningslöst att

dra slutsatser till våra förhållanden från
studier av sjukvården i USA eller Eng-
land eftersom systemen skiljer sig åt. Vi
påtalar i vår skrift just problemen med
att överföra resultat från andra länder,
men kan ändå inte anse det meningslöst.

Resultat från randomiserade studier
av medicinska metoder från andra län-
der överförs och tillämpas ofta raskt,
trots att resultaten inte utan vidare kan
överföras beroende bl a på skillnader i
utbildning och kompetens, exempelvis
operatörers skicklighet. 

Akademins betydelse kommenteras
av Cecilia Björkelund i en separat arti-
kel. Det är väl en from önskan inom
akademin att den skulle ha så stor bety-
delse för verksamheten. Vi känner inte
till några studier över detta ämne. De tre
svenska avhandlingar i allmänmedicin
som publicerades under 1980-talet med
de frågeställningar som vi berör i skrif-
ten finns med i vår litteraturstudie. 

Ingen retrospektiv granskning
Man kan inte retrospektivt bevisa en

vårdforms överlägsenhet, skriver Lars
Werkö. Vi har inte försökt bevisa att pri-
märvård generellt skulle vara överläg-
sen andra vårdformer. Vi tror verkligen
inte på en sjukvård utan den specialise-
rade sjukhusvården. Det som framkom-
mit av studierna är att en större andel
primärvård inom sjukvårdsystemet kan
ge bättre hälsa till lägre kostnader.

Vi är medvetna om vårt arbetes be-
gränsningar och svårigheterna att stude-
ra effekter av sjukvårdens organisation.
Lars Werkö har dock läst vår rapport
slarvigt och blir därmed överdrivet
kritisk i sin kommentar.

Vår litteraturstudie var ett första för-
sök att evidensgranska den organisato-
riska strukturen som gav upphov till en
spännande debatt. Det är ett utmärkt
förslag som Lars Werkö framför att med
hjälp av statistik från olika landsting be-
lysa hur satsningar på primärvård (och
sjukhusvård) förhåller sig till sjuklighet
och hälsa. En sådan, äldre, jämförelse
finns med i vår skrift: Sprirapport 199,
1985.

Nya studier 
I våra diskussioner med kolleger från

andra länder har de framhållit just Sve-
riges goda förutsättningar, genom skill-
naderna mellan landstingen, att skapa
förutsättningar för ett »naturligt» expe-
riment med möjligheter till organisato-
riska jämförelser. Det borde vara en an-
gelägen uppgift för exempelvis SBU el-
ler Socialstyrelsen att initiera en sådan
studie.
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I en trevlig artik el om rando-
miseringens välsignelser av Gö-
ran Nilsson och Stefan Sörensen
(Läkartidningen 32–33/00, si-
dorna 3445–9) finns det inte
mycket att invända mot de flesta
av de goda råd som författar na
ger. Däremot finns det all anled-
ning att reagera mot att förfat -
tarna helt fokuserar sin fram-
ställning på ett i medicinsk sta-
tistik alltf ör ofta använt, tvivel-

aktigt argument för randomi-
seringen: Att denna procedur
leder till en god balans så att de
grupper som skall jämföras blir
så likartade som möjligt med
avseende på en rad bakomlig-
gande faktorer. 

Detta var inte den motivering som
(sedermera Sir) RA Fisher i första hand
grundade sig på när han drog en lans för
randomiseringsförfarandet. Däremot
kan det vara bra att man »på köpet»
förhoppningsvis uppnår en likhet mel-
lan grupperna med avseende på diverse
bakgrundsvariabler. 

Antag att man tex genomför en
prövning av ett nytt blodtryckssänkan-
de medel genom att jämföra två grup-

Om randomiseringens 
välsignelser
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