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I regeringens nationella handlings-
plan [1] kan man enligt vår mening fin-
na bland annat följande intentioner med
betydelse för primärvården:

• Primärvården skall ha övergripan-
de, samordnande och person- eller fa-
miljenära uppgifter.

• Primärvården måste arbeta efter
medvetna prioriteringar enligt gällande
lagstiftning och öppet redovisa dessa.

• Patienternas delaktighet och infly-
tande måste öka. Det betyder att arbetet
i primärvården måste utgå från ett mer
patientfokuserat arbetssätt. Egenvård
och självbehandling är viktiga aspekter,
liksom tillvaratagande av den kunskap
som finns hos patienterna.

Att patienterna själva har kunskaper
om vården som bör kunna utnyttjas för
att påverka olika vårdprocesser exem-
plifieras i en nyligen publicerad inter-
vjustudie från England, där patienter
fick prioritera olika kvalitetsaspekter
inom vårdkedjan [2]. Det mest intres-
santa av de teman som framkom i den-
na undersökning var en kvalitetsbrist
som man kallade »left in limbo», vilket
närmast betyder att bli lämnad i oviss-
het eller, mer konkret, att hamna i »ing-
enmansland». Med detta menade pati-
enterna en oviss väntan på besked och
avsaknad av någon som bevakar deras
väg genom sjukvårdssystemet, t ex då
en remiss skickats till sjukhus men ing-
en information om väntetid ges till pati-
enten.

• Lednings-, organisations- och ar-
betsformerna inom vården behöver ses
över och inflytandet för dem som arbe-
tar närmast patienten öka. Teamets be-
tydelse och nödvändigheten av att ut-
veckla formerna för lagarbete poängte-
ras. Vidare påkallas åtgärder för förbätt-
rad tillgänglighet och kontinuitet, inte
bara när det gäller primärvård, utan ock-
så i fråga om slutenvård. Samverkan
med övriga enheter inom hälso- och
sjukvården betonas. Samarbetet mellan
de olika organisationerna bör flyta smi-
digare och effektivare, bland annat ge-
nom IT-användning.

• I propositionen uppmärksammas
ett starkt eftersatt behov av kunskaps-
och kompetensutveckling för de olika
professionerna inom vården. Fortbild-
ningens betydelse för vårdens kvalitet
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ens nationella handlingsplan
är att ge primärvården och
den specialiserade vården
ökade möjligheter att tillsam-
mans förbättra vårdkvalitet
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• Handlingsplanens förverkli-
gande innebär en utveckling
av allmänläkarnas yrkesroll
med tonvikt på ledarskap,
teamarbete, organisatoriskt
lärande och utvidgat samar-
bete.

• Allmänläkarna bör ta ett stör-
re eget ansvar för fortbildning
och även värna om kompe-
tensutveckling för övriga
teammedlemmar.

• Forskning och utveckling
måste bli naturliga delar av
allmänläkarnas arbete.

• Landets ca 200 allmänläkar-
konsulter är sjukvårdsexper-
ter med kunskaper som bör
tas tillvara av beslutsfattare.

• Allmänläkarna bör betrakta
sig som samordnare och hu-
vudansvariga för sina patien-
ter, inte som »grindvakter»
eller »fotfolk på fältet».

med respekt beträffande sin livssitua-
tion. För att detta ska bli möjligt behövs
ömsesidig vilja till samarbete mellan
gynekologen och den lesbiska kvin-
nan.

Om kvinnor inte för en dialog om
sexualitet och sexuella beteenden hos
gynekologen – var ska de då göra det? 
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Lesbian women as patients have reported a
lack of professionalism and knowledge in me-
dical care. This interview study focused on the
gynecologist in consultation with lesbians, and
included questions regarding the gynecolo-
gists’ knowledge as well as feelings about les-
bians and their health-related issues. The stu-
dy’s main conclusion is that gynecologists do
not ask about their patient’s sexual identity/be-
havior. They thereby risk offering misleading
advice or inadequate treatment.
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påpekas, samtidigt som man tydligt
markerar vikten av att även andra perso-
nalkategorier än läkare får del i kompe-
tensutveckling och utveckling av pri-
märvård.

Ny roll i linje med föreslagen
ny definition av allmänmedicin
Av propositionstexten kan man dra

slutsatser om hur en förändrad primär-
vård med ökad fokusering på allmän-
medicin kan tänkas påverka allmänlä-
karnas roll.

Rimligen måste många av sjukvår-
dens prioriteringar göras av allmänlä-
kare, som ju har helhetssyn och sam-
hällsperspektiv. Allmänläkare är också
de viktigaste aktörerna vid delat vård-
ansvar, med goda förutsättningar att
fungera som samordnare inom vårdked-
jan. De kan också tillvarata kunskaper-
na hos sina patienter, kunskaper som är
viktiga för det egna arbetet men som
också kan föras vidare till företrädare
för sjukhusen.

Det kan konstateras att den nationel-
la handlingsplanen i många avseenden
ligger helt i linje med det nya förslag till
internationell definition av allmänme-
dicin som föreslagits av en grupp inter-
nationellt tongivande allmänläkare (se
Faktaruta 1) [3].

Delat vårdansvar förutsätter
fungerande teamarbete
Primärvård bygger till största delen

på allmänmedicinsk kunskap, dvs all-
mänläkarens specialistområde. Det all-
mänmedicinska förhållningssättet bör
naturligtvis genomsyra även övriga
teammedlemmars arbete. Lagarbete,
kunskapsförmedling och kontinuitet
inom teamet blir därför nödvändigt. Ett
fungerande teamarbete är också en för-
utsättning för att kunna samverka och
ingå i ett större sammanhang med delat
vårdansvar.

Delade värderingar, småskalighet,
gemensamma mål och möjlighet att
kommunicera internt och externt är för-
utsättningar för ett välfungerande team-
arbete. Å andra sidan kan meningsolik-
heter bland teammedlemmarna under
gynnsamma omständigheter leda till
kreativitet och nytänkande [4].

Att utveckla ett delat vårdansvar en-
ligt det koncept som i anglosaxiska län-
der benämns »shared care» blir huvud-
sakligen allmänläkarnas uppgift. De
måste därför skaffa sig överblick och
kunskaper även om de andra aktörerna
inom vårdkedjan (se Faktaruta 2).

Allmänläkark onsulter
för dialog med sjukhuskliniker
Allmänläkare kommer alltså att få

ett ökat ansvar för att vårdkedjorna och
samarbetet med olika vårdgivare funge-
rar. De bör vara informerade och i vissa
fall även delaktiga i beslut som rör orga-
nisations- och strukturförändringar, t ex
då en sjukhusklinik ändrar rutiner eller
omdisponerar resurser.

För att kanalisera kommunikationen
mellan allmänläkare och specialistläka-
re vid sjukhus har på senare år tillkom-
mit sk allmänläkarkonsulter vid många
sjukhuskliniker. Antalet uppgår för när-
varande till cirka 200 [5]. Dessa allmän-
medicinska läkarkonsulter väljs av sina
kolleger att vara ombud och föra en fort-
löpande dialog i övergripande samar-
betsfrågor med sjukhuskliniker. De
åstadkommer detta genom att bygga
upp personliga kontakter med respekti-
ve klinik. Koordinatorn, dvs samordna-
ren för allmänläkarkonsulterna, skapar
den nödvändiga kontaktytan gentemot
politisk ledning, tjänstemän, klinikche-
fer, kolleger och gentemot kommunens
vårdgivare [6].

Allmänläkarkonsulterna kommer att
successivt kunna fördjupa sina kunska-
per om ledarskap, sociologiska aspek-
ter på hälso- och sjukvård, hälsoekono-
mi och organisationsteori och blir på
sikt sjukvårdsexperter med erfarenhets-
baserade kunskaper inom det breda fält
som sträcker sig från mötet med en en-
skild patient till de övergripande sjuk-
vårdsprocesserna. Beslutsfattare inom
hälso- och sjukvården kommer sanno-
likt att i framtiden ha behov av personer
med denna kompetens.

Det kan noteras att allmänläkare re-
dan idag medverkar som medicinskt
sakkunniga vid upphandling av specia-
list- och slutenvård i Stockholms nord-
östra sjukvårdsområde.

Ledarskapet 
behöver utvecklas
Samverkan i lednings- och utveck-

lingsarbete med den nya generationen
akademiskt utbildade sjuksköterskor,
sjukgymnaster, arbetsterapeuter och

biomedicinska analytiker är ett sätt att
nå målen i regeringspropositionen. All-
mänläkarnas förmåga och vilja till le-
darskap har därför stor betydelse. Utan
en tydlig inriktning mot ökat ansvar, au-
tonomi och ledarskap kommer den nu-
varande byråkratiska ledningsstilen att
fortsätta att dominera inom vården.

En konsekvens av detta blir att all-
mänläkarnas fortbildningsprogram i
fortsättningen kommer att behöva till-
handahålla utbildning i nutida lednings-
och organisationsformer med inrikt-
ning på organisatoriskt lärande.

Allmänläkarna måste inrikta sig
ännu mer på att ta tillvara personalens
resurser och att värna om inte bara den
egna utan om allas kompetensutveck-
ling. Det gäller också för allmänläkarna
i rollen som ledare att stimulera övriga
teammedlemmar att ta eget ansvar för
självständigt hanterade uppgifter. Kun-
skaper om tex IT, informationssökning
och kliniska beslutsstöd blir viktiga för
all personal att tillägna sig.

Mer av uppgifts- och 
problemorienterat arbetssätt
Den största utmaningen för allmän-

läkarna kommer att ligga inom kompe-
tensutvecklingens område. En allmän-
läkares vardagsarbete innebär i stor ut-
sträckning konfrontation med unika
och tidigare okända problem som krä-
ver analys, bedömning och ofta snabbt
beslut.

Den äldre fortbildningskulturen med
tonvikt på inhämtande av medicinska
fakta från böcker, tidskrifter och före-
läsningar som sedan skulle »applice-
ras» på verkligheten kommer att ersät-
tas av ett mer uppgifts- och problemori-
enterat arbetssätt. Det gäller då i första
hand att lära från själva vardagsarbetet
och att utveckla färdighet att lösa nya
uppgifter. Detta kräver reflektion på
egen hand eller i grupp och att en ny
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Ur förslag till ny definition 
av allmänmedicin [3]:

»General practitioners have respon-
sibility for optimising the total use of
healthcare resources to ensure the best
possible access for those in need of
care.

– – –
… members of the specialty must

therefore undertake health services re-
search, elucidating their perspectives
on healthcare organisation, manage-
ment and economics.

– – –
Teaching and training for general

practice should … train the doctor to be
part of an integrated and comprehen-
sive healthcare system …»

FAKTARUTA 1
Sju krav på organisationer 
som vill utveckla delat 
vårdansvar, »shared care» [4]:

1. Delad målsättning
2. Effektivt teamarbete
3. Delad förståelse av området hos

alla parter (koncept, intentioner, pro-
blem, orsakssammanhang, lösningar).

4. Delad »kunskapsmassa», kun-
skapsutbyte och gemensamma vård-
program och riktlinjer.

5. Effektiv kommunikation, tekno-
logi och lärande över gränser (även
inbegripande patienter).

6. Arbete med beslutsstöd och fort-
löpande utvärdering samt utnyttjande
av IT.

7. Utvärdering av process och re-
sultat.

FAKTARUTA 2



fortbildningspedagogik kommer till an-
vändning.

Inom primärvården utvecklas denna
kompetens bäst i en lärande organisa-
tion, dvs i en verksamhet där de olika
teammedlemmarna lär och utvecklas
tillsammans och där de kontinuerligt
strävar efter att anpassa verksamheten
efter omgivningens behov [7].

Målinriktad och uppgiftsbaserad
fortbildning för läkare och andra yrkes-
grupper kan åstadkommas endast med
professionellt drivna, lokala fortbild-
ningsenheter till vilka stat, landsting
och kommuner ställer resurser till för-
fogande. Läkemedelsindustrins direkta
medverkan i fortbildningen med dess
tonvikt på läkemedelsanvändning kan
då minskas och inriktas på ren produkt-
information.

De akademiska professionerna i vår-
den måste bli betydligt mer autonoma
vad gäller möjligheter till professionell
utveckling och egen fortbildning. Detta
kan åstadkommas med individuella
kompetensutvecklingskonton eller en
årlig »fortbildningspeng». En sådan
konstruktion används sedan en tid vid
S:t Görans sjukhus i Stockholm [8].

Fortbildning och kvalitetsutveckling
för allmänläkare behöver i framtiden en
fast nationell struktur och en stabil fi-
nansieringsform. Propositionens för-
slag att avsätta medel till ett familjeme-
dicinskt institut tillsammans med för-
slaget från Svensk förening för allmän-
medicin att låta detta institut vila på ett
antal geografiskt spridda enheter med
hög professionell kompetens bör kunna
skapa grunden till bättre fortbildning
och utveckling.

Forskning och utveckling
starkt eftersatta områden
Forskningen inom allmänmedicinen

är av olika anledningar starkt eftersatt,
liksom utveckling av nya metoder och
arbetssätt. Möjligheterna för enskilda
och för team att delta i större och mind-
re forskningsprojekt bör därför förbätt-
ras.

Även utvärdering av vad som görs i
primärvården såväl lokalt som natio-
nellt förekommer i alltför liten utsträck-
ning. Allmänläkare kommer i framtiden
att vinna mycket på att betrakta klinisk,
patientnära forskning som en naturlig
del av arbetet och på att utveckla egna,
allmänmedicinskt grundade metoder
för att utvärdera verksamheten. Ett an-
geläget forskningsområde är prövning
och utvärdering av nya former för sam-
arbete mellan teamet och olika vården-
heter.

Forskning och utveckling måste le-
das av akademiskt utbildade personer
med hemvist i allmänmedicinen. Om
det allmänmedicinska kunskapsfältet i
realiteten skall bli mer forskningsinten-

sivt måste det finnas möjlighet att ersät-
ta forskningsintresserade allmänläkare
ekonomiskt med projektmedel och pro-
duktionsmässigt genom en fungerande
vikariatsorganisation.

Olyckligt betraktelsesätt
att se vården i nivåer
Slutligen bör något sägas om sättet

att beskriva sjukvård som bestående av
»lägre» och »högre» vårdnivåer. Detta
är ett olyckligt betraktelsesätt. Primär-
vård är en förstahandsvård som är spe-
cialiserad på uppgifter som sköts av di-
striktsläkare, husläkare eller familjelä-
kare tillsammans med sjuksköterskor,
sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logo-
peder och psykologer mfl. Dessa pro-
fessionellt verksamma personer arbetar
inom det allmänmedicinska kunskaps-
fältet och är specialiserade på rehabili-
tering, vissa kroniska sjukdomar, etc.

Från denna centrala och övergripan-
de vårdfunktion sträcker sig vid behov
vårdkedjor, inte uppåt utan utåt, mot allt
mer långtgående subspecialisering.

Allmänläkare och andra professio-
nella som arbetar inom primärvården
bör därför betrakta sig som samordnare
och huvudansvariga för sina patienter,
inte som »grindvakter» eller »fotfolk på
fältet» i första linjens hälso- och sjuk-
vård. De är självständiga vårdgivare i
samverkan med sjukhusvård och övrig
specialistvård.
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