
Landets glesbygdsläkare har nu
bildat nätverk. Det är ett av resul-
taten från den glesbygdsmedi-
cinska konferensen i Åsele den
4–5 april. Under det närmaste
året ska några arbetsgrupper ta
fram en ämnesbeskrivning som
omfattar kliniskt arbete, utbild-
ning och forskning. 

❙ ❙ Visst var det glesbygdsmedicinens
själ som penetrerades i detta nordliga
Folkets hus under ett par dagar med en
hittills oanad lokal läkartäthet. 

Inget stort möte i antal deltagare
kanske – det här är personer som av fle-
ra skäl har svårt att lämna sina distrikt –
men värdarna Anna och Johan
Hambræus hade ändå samlat ett gott tio-
tal glesbygdsmedicinare, bland dem ve-
teraner som den numera pensionerade
Ingemar Hermansson från Vilhelmina,
Curt Made från Tärnaby och Mats Falk
från Alstermo. Det senare ligger i Små-
land vilket, liksom det faktum att Made
och Falk var studiekamrater i Lund, un-
derstryker att detta inte är en helt norr-
ländsk specialitet. 

Falk placerade själv den enläkarsta-
tion där han arbetade 1973–98 »sju mil
öster om Växjö och 50 år bakåt i tiden«.
Det var ingen gliring, utan en del i hans
lovord över glesbygden som samhällets
lungor, som bärare av rötter och traditio-
ner, som arena för bygdeoriginalen och
med en social kontroll på gott och ont. 

– Glesbygdsmedicin är allmänmedi-
cinen i hela sin bredd, sade han. Här står
patient–läkarrelationen i fokus liksom
»the art of medicine«. Det finns en glo-
bal tillit och ett narratologiskt perspek-
tiv.

Han berättade om en gumma som
kom och ville ha 27 sömntabletter, var-
ken fler eller färre: »Jag hörde att dok-
torn ska på semester i 27 dagar och då
kommer det inte att lysa i fönstret på lä-
karstation och då kan jag inte sova dom
nätterna«.

Ingemar Hermansson underströk
också betydelsen av att läkaren lever
som kommunmedborgare på samma
villkor och närmar sig problemen med
»ödmjuk vetenskaplighet«:

– Familjemedicin är ett uselt be-
grepp, sade han. Det här är klinisk sam-
hällsmedicin, där familjemedicinen bara
är en del. Jag lever i mitt samhälle och

där lär jag mig dagligen. Det gäller bara
att bygga upp en professionell roll; då
spelar det ingen roll att kvinnan som jag
gynundersökt på dagen är densamma
som jag möter på hotellet på kvällen. I
den ena rollen är jag fackman, i den
andra danskavaljer.

Hermansson underströk också sin
uppfattning att distriktsläkaren bör läsa
skönlitteratur med anknytning till den
bygd som han eller hon jobbar i. För det-
ta inlands vidkommande rekommende-
rade han Gustaf Hedenvind Eriksson.

Eftersom glesbygdsläkaren i regel är
den medicinska vetenskapens enda re-
presentant i sin bygd måste han eller hon
enligt Ingemar Hermansson (och flera
andra konferensdeltagare) vara beredd
att ikläda sig ett chefsansvar. 

– Jag tycker att byråkraternas maktö-
vertagande hotar charmen i jobbet. 

»Ett tjusigt yrke«
Curt Made fastnade direkt för utsikten
från sjukstugan i Tärnaby och blev kvar
långt över de två år han hade tänkt sig;
det blir 30 nästa år.

– Det var en dröm för en ny doktor,
berättade han. Det kändes underbart att
slippa det auktoritära, represssiva sjuk-
hussystemet och känna att »Det här är
mitt«. Det ledde till en glädje och en lust,
som jag saknar i dagens diskussion. Var-
för säger ingen något positivt om läka-
ryrket, om det fina arbete som vi egent-

ligen har? Vi har inte varit tillräckligt
duktiga på att tala om att det här är ett tju-
sigt yrke, ett av det finaste läkarjobb man
kan ha!

Det lockande för honom var att få
hantera helheten, lära känna befolkning-
en, delta i det sociala livet – i hans eget
fall via idrottsrörelsen; han kom strax
före Ingemar Stenmarks genombrott.
Därigenom exploderade också turismen,
ett stimulerande inslag i glesbygdsläka-
rens tillvaro, inte minst mot bakgrund av
att befolkningen i de milsvida distrikten
inte gärna tar till överord i beröm och
uppskattning.

– Har man lyckats bra med en be-
handling, sade Made, är den vanliga
kommentaren ett lakoniskt »ja, de vart
då int sämre«. När det är bra, då är det
helt enkelt tyst.

Men det är en tystnad som det kan
jäsa under. Som primärvårdschef fick
Made känna på det när han var uppe i
fjällbyn Ammarnäs för att tala om en
eventuell indragning av en distriktsskö-
tersketjänst. 

– Man hade gått bokstavligen man ur
huse, sade han. Ja, också de som inte
kunde gå var där för att protestera. Det
här visar hur viktigt det är att vi har en
glesbygdsvård. Jag minns också den
färska debatten om BB i Lycksele, där
det på kort tid blåste upp till orkan.
Bakom tystnaden finns en stark opinion.
Att glesbygden avfolkas kan vi inte göra

2004 Läkartidningen  ❙ Nr 17  ❙ 2001  ❙ Volym 98

Nyheter
Redaktion: Tom Ahlgren, tel: 08-790 35 26, Peter Örn, tel: 08-790 34 61

Glesbygdsläkarna bildar nätverk

Glesbygdsmedicin motsvarar
allmänmedicin i hela sin bredd

Deltagarna vid det första glesbygdsläkarmötet i Åsele den 4–5 april: Fr.v. Thomas
Löfgren, Junsele; Lars Andersson, Åsele; Christer Andersson, Arjeplog/Umeå; Göran
Westman, Umeå; Curt Made, Tärnaby; Davitt Bekele, Åsele; Mats Falk, Växjö; Dennis
Hansson, Dorotea; Johan Hambræus, Åsele; Anna Hambræus, Åsele; Herbert
Sandström, Umeå; Rolf Rasmussen, Ramsele; Ingemar Hermansson, Vilhelmina;
Thomas Rahm, Storuman, och Sten Bergmark, Malå.
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något åt, men vi måste se till att de män-
niskor som bor där har en bra hälso- och
sjukvård.

Till vardags har Curt Made drygt 20
mil till närmaste sjukhus, lasarettet i
Lycksele. De lokala vårdalternativen
saknas helt. Den som bryter benet i Tär-
naby hamnar på sjukstugan, sak samma
med hjärtinfarkten och alla slags sjukdo-
mar. Hans yngre kollega i Åsele, Anna
Hambræus, använde två silar för att illu-
strera detta fenomen. Den ena var nor-
malt finmaskig och symboliserade un-
dervisningssjukhuset som hon lämnat,
den andra hade ett hönsnät och stod för
Åsele sjukstuga.

– Som glesbygdsläkare har jag ett
mycket mindre selekterat material, sade
hon, men inte helt oselekterat eftersom
folk trots allt kan välja alternativmedicin
eller en annan läkare, därav hönsnätet.
På min mottagning kan emellertid allt
presentera sig i allehanda former.

Måste man kunna allt?
Måste då en glesbygdsläkare kunna allt?
Anna berättade en skräckhistoria från
sin AT-period, när hon sattes på ett
distriktsläkarvikariat med ambitionen
att bjuda sina patienter på specialistkun-
skaper i allting.

– Jag tror att man ska avdramatisera
glesbygdsvården lite, sade hon. Om man
kommer med långa listor på vad en gles-
bygdsläkare måste kunna, skapar det
bara känslan av att »Klarar jag verkligen
allt detta?« – och den är kraftigare hos
kvinnor.

Ingemar Hermansson underströk
dock bestämt vikten av gedigna kunska-
per. Han hade också med sig ett ambi-
tiöst förslag till utbildningsprogram om-
fattande totalt 8,5 år.

– I vardagsmedicinen behöver det
banala inte vara banalt, sade han. Det
kan vara första symtomet på en cancer,
och om vi missar den hjälper det inte hur
duktiga kirurger vi har på storsjukhuset.

Själv hade han 7,5 års sjukhustjänst-
göring bakom sig när han via Lycksele
lasarett hamnade som provinsialläkare i
Vilhelmina. 

– Det var otillräckligt och framför allt
felcentrerat, kommenterade han. Det be-
tyder inte att det finns en klyfta mellan
oss och organspecialisterna: De har kun-
skaper som vi har stor nytta av och som
det är deras skyldighet att dela med sig. 

Utifrån Vilhelminaprojektets studier
av sjukdomspanoramat avvisade Her-
mansson bestämt påståendet att gles-
bygdsmedicinen skulle vara en gren av
geriatriken: »Bara en fjärdedel av pati-
enterna är över 65 år.« 

– Vi är också skolläkare och vi har
ansvaret för BVC«. 

Eftersom 11 procent är skador, inklu-

sive frakturer, behövs också kirurgin,
underströk invärtesmedicinaren Her-
mansson och berättade om hur han själv
appendektomerat tre gånger med assi-
stans av en allmänsjuksköterska.

Göran Westman, professor i allmän-
medicin och läkarutbildare vid Umeå
universitet, betonade hur viktigt det är
att veta vad man verkligen behöver lära
sig: »Steget från att kunna allt till att
kunna det jag verkligen behöver:«

– Ett bra exempel är AT-proven, sade
han. Där fanns en frågebank med 6 000
frågor, bland vilka hälften redan efter 5
år visade sig vara helt föråldrade. De
»rätta« svaren gällde inte längre. De in-
nehöll högt specialiserad klinisk kun-
skap vid kliniken vid ett givet tillfälle.
Kunskap är färskvara och unga läkare
behöver erfarna kolleger och handledare
för att lyckas med sovringen i kunskaps-
massan.  

»En epidemiologisk guldgruva«
Det är ingen slump att den relativt säll-
synta sjukdomen akut intermittent por-
fyri (AIP) kallas Arjeplogsjukan. Ing-
enstans i hela världen finns en sådan an-
hopning av denna sjukdom som just i
Arjeplog. Där var Christer Andersson
distriktsläkare i Einar Wallquists spår
och där började han forska. Idag delar
han sin tid mellan Arjeplog och Umeå,
där han är universitetslektor i allmänme-
dicin. 

– Primärvården är en epidemiologisk
guldgruva, sade han. Jag grävde där jag
stod, Dan Andersson grävde hemma i
Laxå och gjorde en underbar studie om
diabetes. Som forskande glesbygdsläka-
re har vi både bredd och djup i verksam-
heten, ett oselekterat patientmaterial och
ett långt tidsperspektiv.

Svårigheterna ligger i brist på forsk-
ningstradition, i prioritering gentemot
ett växande vårdtryck, i brist på organi-
sation och egen frihet (makten över tid-
boken), i ekonomi och rambudgetar och
i brist på handledare.

Christer Andersson, som idag bland
annat utbildar allmänläkare i grundläg-
gande forskningsmetodik, underströk
vikten av samarbete med akademin och
sjukhusen. 

– Vi får inte isolera oss i primärvår-
den, sade han. Den nya läkarutbildning-
en i  Umeå är ett viktigt exempel. Här un-
dervisar vi allmänläkare där vi kan,  fle-
ra av oss skriver kapitel i läkemedelsbo-
ken, och vi har lika många som skriver
kapitel i invärtesmedicinska böcker. När
exempelvis diabetikerna nu förs över
från sjukhusen till primärvården måste
också forskningen följa med dem.

Forskningsmöjligheterna kan vara ett
argument för den framtida rekryteringen
av glesbygdsläkare. Ett annat är utrust-

ningen. Curt Made vågade påstå att in-
landets sjukstugor (benämningen lever
kvar i Västerbottens län) är »oerhört bra
utrustade«:

»Får inte komma på efterkälken«
– Men vi får inte börja komma på efter-
kälken med detta, fortsatte han, Då på-
verkas rekryteringen direkt. Vi ska ha de
bästa grejorna så att folk slipper resa, vi
ska också ha hälsokalkyler som visar att
det är lönsamt att utrustningen finns hos
oss.

Ett exempel på nyrekrytering var de
båda unga läkare som i samråd med all-
mänmedicinföreningen SFAM kallat till
mötet: före detta kirurgen Anna och före
detta anestesiologen Johan Hambræus.
För tre år sedan, berättade Anna, »gick
de in i väggen« med sina intensiva forsk-
ningskarriärer nere i Umeå. I det läget
flyttade hela familjen till Åsele, där man
sedan flera år hade en stuga, och blev
glesbygdsläkare.

– Vi sade oss att vi skulle utvärdera
efter två år. Vi gjorde också en summe-
ring ifjol och nådde då familjekonsensus
om att vi trivs. Det här är vårt sätt att
leva, vi har hittat hem och det är ett ra-
sande spännande jobb.

Hans Fällman
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❙ ❙ Över 60 procent av löntagarna går till
arbetet fast de är sjuka. Och väljer man
att stanna hemma tar man i över 20 pro-
cent av fallen ut semester eller kompen-
sationsledighet i stället för att sjukskriva
sig. 

Det visar en undersökning utförd av
Sifo på uppdrag av TCO. Med dessa re-
sultat vill TCO visa betydelsen av att re-
geringen satsar mer pengar på att före-
bygga ohälsa, som enligt TCO har blivit
»vårt största ekonomiska problem«.

Andra siffror som framkom i Sifos
undersökning, som bygger på intervjuer
med 4 114 personer i åldrarna 20–65 år
i hela landet, är att 69 procent anger
stress som orsak till att antalet sjukdagar
ökar (inom offentlig verksamhet är siff-
ran 74 procent), medan 25 procent anger
ett allmänt hårdare klimat i arbetslivet
som orsak till de ökande sjuktalen.

Den totala kostnaden för ohälsan i
Sverige var år 2000 drygt 74,5 miljarder
kronor, vilket motsvarar 13 305 kronor
per person i åldern 16–64 år •

De flesta arbetar
trots sjukdom


