
Det nya Vårdalinstitutet, som
bygger på ett samarbete mellan
universiteten i Lund och Göte-
borg, blir en unik satsning – även
internationellt sett – på forskning
om äldre, kroniskt sjuka och psy-
kiskt funktionshindrade.

– Vi vill bryta yrkesgränserna
och få medicinare, tillsammans
med humanister, samhällsvetare
och befintliga vårdforskare, att
ingå i gemensamma projekt med
dessa patientgrupper i fokus, sä-
ger Ingalill Rahm Hallberg, pro-
fessor i vårdvetenskap vid Lunds
universitet.   

❙ ❙ I nationell konkurrens lyckades uni-
versiteten i Lund och Göteborg att, med
hjälp av inte minst de medicinska fakul-
teternas starka engagemang, tillsam-
mans presentera det mest attraktiva kon-
ceptet för ett Vårdalinstitut. Vårdalstif-
telsen tog nyligen beslutet att anslå 65
miljoner kronor under en startperiod på
fem år till Lund/Göteborg, för att dessa
orter gemensamt ska fungera som
»värd« för den unika nationella resurs
som Vårdalinstitutet är tänkt att bli. 

Konceptet bygger på ett omfattande
regionalt samarbete inom och mellan
sjukvårdshuvudmännen Region Skåne
och Västra Götalandsregionen, med uni-
versiteten och de enskilda kommunerna,
och såväl huvudmän som de två univer-
siteten och regionernas kommuner bi-
drar långsiktigt med ekonomiska och
personella resurser. I Skåneregionen har
redan fyra kommuner tecknat avtal om
att ingå i Vårdalinstitutets verksamhet:
Kristianstad, Ystad, Eslöv och Osby,
samt kommunförbundet Skåne.  

Tanken är att Vårdalinstitutet ska
samla landets spetskompetens inom
vårdforskningsområdet, och skapa en
starkare vetenskaplig plattform inom
områden som idag saknar en sådan och
som ofta anses vara mindre attraktiva
bland forskare. 

Institutets huvudsakliga verksamhet
blir forskning, forskar- och postdoktoral
utbildning samt en nätbaserad och inter-
aktiv spridning av forskningsresultat till
hälso- och sjukvård, samt till omsorgs-
verksamheten. Den tvärvetenskapliga
forskarskolan är på 160 poäng. Vartan-
nat år ska 15 nya studenter antas till for-
skarutbildningen.

– Dagens vårdforskning känneteck-
nas av splittring, och det pågår för lite
forskning med riktig magnitud inom det
här området. Vårdalinstitutet kommer
att spela en viktig roll för att situationen
ska förbättras, säger Ingalill Rahm Hall-
berg, som ansvarat för den gemensam-
ma ansökan och lett den lokala arbets-
grupp vid Lunds universitet som tillsam-
mans med en motsvarande grupp i Göte-
borg tagit fram konceptet för institutets
verksamhet.

Fokus på tre målgrupper
Äldre, långvarigt sjuka eller människor
med kroniska sjukdomar, samt psykiskt
sjuka ska stå i fokus för institutets arbe-
te. Dessa grupper utgör de tre forsk-
ningsplattformar som, enligt konceptet,
ska ha en multivetenskaplig och multi-
professionell ansats. Plattformarna leds
av programansvariga som utses på tre år
med möjlighet till förlängning.  

– Inom dessa patientgrupper finns
det oändligt många frågeställningar som
vi idag saknar tillräcklig kunskap om.
Det handlar exempelvis om orsakerna
till varför diabetesvården för äldre fun-
gerar bättre bland dem som bor i sitt eget
hem än bland äldre i gruppboenden, vil-
ket nyligen en studie från Socialstyrel-
sen visat, eller kunskap om den palliati-

va vården liksom frågor kring nutrition
och trötthet bland äldre. Dessutom talas
och skrivs det mycket lite om situationen
för  psykiskt funktionshindrade. Även
rörande den gruppen behövs fler veten-
skapliga studier.  

– Samtidigt bör den patientnära me-
dicinska forskningen och vårdforsk-
ningen närma sig varandra. Den enskil-
da människans medverkan i forskning
har fått stå allt mer tillbaka de senaste
åren och det måste förändras, säger Inga-
lill Rahm Hallberg, som också tror
att vårdforskningens attraktionskraft –
även bland medicinare – kommer att öka
när man nu kan peka på att området fak-
tiskt tillförs ordentligt med forsknings-
resurser.  

Dialog en hörnsten
Vårdalinstitutets verksamhet ska ha na-
tionell relevans, i linje med institutets ut-
talade roll som en nationell resurs, och
det innebär samtidigt att vissa projekt
kan ledas av forskare på andra platser än
i Lund/Göteborg. Det styrs av var den
bästa kompetensen finns. Institutets
forskning förläggs till stor del till själva
verksamheten, dvs inom den befintliga
sjukvårds- och omsorgsverksamheten,
men det ska också finnas fysiska mötes-
platser vid universiteten i både Lund och
Göteborg för tillfälliga forskargrupper.    

Även ledningen för Vårdalinstitutet
ska vara placerad i antingen Lund eller
Göteborg.

– Ansvarig för institutets verksam-
het blir koordinatorn, som efter ett sed-
vanligt rekryteringsförfarande tillsätts
av styrelsen, på förslag av externa sak-
kunniga och efter samråd med de två re-
gioner som ingår i institutets samarbete,
säger Ingalill Rahm Hallberg. 

Koordinatorn utses på tre år och ska
inneha en hög vetenskaplig kompetens
inom området. Tillsammans med bland
annat de programansvariga bildar koor-
dinatorn institutets ledningsgrupp. Insti-
tutets kansli placeras där koordinatorn
anser är mest ändamålsensligt.

En viktigt del i Vårdalinstitutets kon-
cept är det som kallas »grönzonen«, vil-
ket är området mellan forskning och till-
ämpat utvecklingsarbete.

– Grönzonen ska fungera som ett
område där det sker ett kunskapsutbyte
mellan forskning och verksamhet, och
där frågor och diskussioner kan föras
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Hoppas få fler medicinare till vårdforskning

Nya Vårdalinstitutet en unik satsning
med äldre och kroniskt sjuka i fokus

Professor Ingalill Rahm Hallberg vid
Lunds universitet tror att
vårdforskningens attraktionskraft kommer
att öka, även bland medicinare, när
området nu får stora resurser till
förfogande genom tillkomsten av
Vårdalinstitutet.
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fram. Inom denna grönzon bygger vi
också upp en evidensbaserad kunskaps-
plattform som ska ligga på nätet. 

– En av hörnstenarna i grönzonen
blir dialogen, inte bara med personal
inom vård och omsorg utan med befolk-
ningen i stort. Vi vill lämna det traditio-
nella tänkandet att det är forskarna som
»uppifrån« talar om för verksamheten
vad som bör göras. Det är verksamheten,
och befolkningen i regionerna, som ska
ställa de frågor som forskningen ska sva-
ra på, säger Ingalill Rahm Hallberg.

Grönzonen får en rådgivande grupp
bestående av praktiker och personer med
ledande ställning inom bland annat häl-
so- och sjukvården. 

Etablerade samarbeten
Samtliga universitet i landet lämnade in
förslag på hur just deras Vårdalinstitut
skulle kunna fungera, förslag som en
prioriteringsgrupp, tillsatt av Vårdalstif-
telsen och sammansatt av forskare från
hela Norden, hade att ta ställning till.
Universiteten i Göteborg och Lund hade
i ett första steg lämnat in var sitt förslag
på ett Vårdalinstitut, men i steg två kom
de två regionerna in med ett gemensamt
förslag som prioriteringsgruppen enhäl-
ligt ansåg vara det bästa. 

– En viktig aspekt är den kompetens
som Lund tillsammans med Göteborg
kan erbjuda, säger Vårdalstiftelsens VD
Ewa Ställdal.

– Lunds universitet har en mycket
stark position inom området vårdforsk-
ning, medan Göteborgs universitet är
starkt inom bland annat epidemiologisk
forskning. Dessutom har Göteborg För-
valtningshögskolan, där det bedrivs fler-
vetenskaplig sjukvårdsforskning om
bland annat styrningens effekter i orga-
nisationer. 

De två regionerna har redan kommit
långt med att etablera program för forsk-
ningssamarbete, vilket naturligtvis bi-
drog till styrkan i den ansökan som läm-
nats in av Lund och Göteborg tillsam-
mans. Dessutom har flera kommuner i
Skåne redan nu, långt innan Vårdalinsti-
tutets organisation är klar, styrelse och
ledning utsedd etc, tecknat sig för ett
framtida samarbete.

– Med tanke på de patientgrupper in-
stitutet fokuserar är kommunernas med-
verkan mycket viktig. En nackdel med
Lund/Göteborg kan vara storskaligheten
och risken för ökad byråkrati. Men Vår-
dalstiftelsen ska vara representerad i in-
stitutets styrelse, och vi får på så sätt en
inblick i verksamheten. Styrelsen ska
också regelbundet redovisa institutets
utveckling till Vårdalstiftelsen, säger
Ewa Ställdal.

Peter Örn
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Missnöje med lön, arbetsmiljö...

500 distriktsläkare arbetade 
som stafettläkare i fjol

500 distriktsläkare arbetade som
stafettläkare under fjolåret. Över
80 procent av dem planerar att
fortsätta med det. 

150 har sagt upp sig från sina
ordinarie jobb.

Var tredje distriktsläkare pla-
nerar att arbeta som stafettläka-
re eller funderar på att göra det.

❙❙ Det framgår av en enkät som gjorts av
Distriktsläkarföreningen. Hela 87 pro-
cent av de tillfrågade, som utgjorde 10
procent av distriktsläkarkåren, svarade.

– Resultatet är oroväckande, kom-
menterar Benny Ståhlberg i Distriktslä-
karföreningens styrelse, som anser att
enkätresultatet bör vara en skrämmande
läsning för dem som ansvarar för och
leder primärvården.

Alltför stor arbetsbelastning
En orsak till att man arbetar som stafett-
läkare (synonyma begrepp som an-
vänds är hyrdoktor/hyrläkare) är att
många tycker att distriktsläkarlönen är
för låg, stafettläkeriet ger betydligt mer
i plånboken.

En annan orsak är knuten till arbets-
miljön. Det handlar om en alltför stor
arbetsbelastning och ofta om ett dåligt
ledarskap. En del efterlyser också att
kunna ha ett inflytande och kontroll
över sitt arbete. 

En tredje orsak är att läkarna vill pro-
va på något nytt, lämna gamla invanda
mönster. 

Svårt rekrytera yngre
Hälften av de 500 hade arbetat enstaka
veckor under semester och jourkomp. 

– Men mer alarmerande är att drygt
40 procent av stafettläkarna hade sagt
upp sig från en distriktsläkartjänst eller
begärt tjänstledigt för att arbeta som sta-
fettläkare, anser Benny Ståhlberg. 

En stor del av dem som arbetar som
hyrdoktorer har mindre än 10 år i speci-
aliteten. Han poängterar att det idag är
svårt att  rekrytera yngre doktorer till
allmänmedicinen och att om det nu
sker tidiga avhopp till stafettläkeri så
är det ett allvarligt hot för allmänmedi-
cinens framtid.

Enkäten visar skillnader mellan män
och kvinnor: 15 procent av de manliga
och tio procent av de kvinnliga
distriktsläkarna arbetade som stafettlä-
kare under förra året.

– Att arbeta som stafettläkare inne-
bär ofta tuffa arbetspass med täta pati-
entbesök, berättar Benny Ståhlberg. 

Avskräcker inte
Enligt enkätsvaren är det ingenting som
avskräcker. Drygt  80 procent av dem
som jobbat som stafettläkare planerar
nämligen att fortsätta med det. Av dem
som inte gjort det tidigare planerar el-
ler funderar var fjärde på att göra det. 

»Systemet är kass«
En del arbetsgivare har sagt att de gärna
vill ha bort systemet med hyrdoktorer-
na/stafettläkarna eftersom det blir för
dyrt och för mycket löpande band. (Vi
har berättat om det bland annat i Läkar-
tidningen nr 4 i år).

Samma tanke har framförts från lä-
karhåll – man ser systemet som ett nöd-
vändigt ont i ett läge där det är svårt att
besätta distriktsläkartjänsterna med or-
dinarie läkare.

– Vi har framhållit att rekryteringen
är mycket viktig, men vi måste få vara
med och skapa sådana förutsättningar
att de som idag arbetar som distriktslä-
kare orkar och vill stanna kvar. 

– Det är inte stafettläkarna det är fel
på utan förutsättningen för att kunna ar-
beta som distriktsläkare, menar Benny
Ståhlberg.

Men han pekar på avigsidor med sta-
fettläkeriet. Det handlar bland en hel del
annat om bristande kontinuitet vilket
drabbar patienterna. 

Han ser nödvändigheten med syste-
met i dag, men säger:

– Det är kass.

Lönen måste höjas
– Arbetet måste nu inriktas på att skapa
förutsättningar för distriktsläkarna att
stanna kvar på sina tjänster med en god
lön. Lönen måste höjas parallellt med
att man ger läkaren ett rimligt uppdrag
som han/hon kan klara av, menar Ben-
ny Ståhlberg.

– Distriktsläkaren måste få inflytan-
de över sitt arbete och sin egen situa-
tion. Ett bra ledarskap kan inte nog be-
tonas. 

– Det blir inte dyrare att förbättra
för dem som är distriktsläkare idag än
att hyra in sina doktorer som stafetter,
slutar han.

Tom Ahlgren


