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❙ ❙ Balkanregionen är intressant på många
sätt och förtjänt av större uppmärksamhet
i det internationella samfundet. Namnet
bär en något negativ klang genom år-
hundranden av konflikt i området, som
fått framleva mycket av sin historia som
en buffertzon mellan mäktiga(re) gran-
nar.

Sjukdomspanoramat
Det nuvarande sjukdomspanoramat i re-
gionen har beskrivits som en komplex
blandning av ett återvändande förflutet,
ett sporadiskt överdåd och sviterna av
våldsamma sociala omvälvningar i spå-
ren av det kommunistiska systemets kol-
laps. Hälsoklyftan mellan merparten av
de balkanska länderna och Västeuropa
fortsätter att vidgas. Nya migrations-
mönster ses och svåra strukturella pro-
blem har uppkommit i halvöns sjuk-
vårdsorganisation.

Är den svenska modellen relevant?
Vi är en arbetsgrupp som, med Grekland
och Albanien som bas, är engagerad i ett
forsknings- och utvecklingsprojekt som
strävar att bidra till den pågående refor-
meringen av ländernas hälsosystem [1]
med tillämplighet i större delar av Bal-
kan [2, 3]. 

Har den svenska modellen relevans
för Balkan? Vår föreställning är att den i
högsta grad har det – om vi också kan dra
lärdom av dess misstag. Må vara att Al-
banien kan hävdas utgöra en extrem,
men vår slutsats har formats i den ome-
delbart angränsande andra balkanextre-
men – Grekland [4-11]. Ännu en gång
berör motsatserna varandra och kan ge
ömsesidiga impulser.

Primärvårdens »gröna öar« i Grekland
När modern svensk primärvård för blott
några tiotal år sedan skapades från ett ve-
ritabelt nolläge realiserades tidigt kon-
cept som FoU-enheter med Dalby som
den stora förebilden [12]. Länge var det-
ta unikt för primarvården; »gröna öar«
förenande både idé och ideologi, gär-
ning och mission, och spridande sig som
ringarna på vattnet. Blev det så?

Ja, i Grekland. Professor Mikael Fio-
retos kallades av dåvarande presidenten
Andreas Papandreou till Kreta för att vid
dess universitets, också av honom upp-
byggda, medicinska fakultet gestalta
praktisk och akademisk primärvård en-
ligt svensk förlaga – det blev först det
rikligt publicerade Dalby–Spili-projek-
tet [4-8], där endast den sistnämnda par-
ten nu består institutionellt.

Och så är tyvärr status presens på na-
tionell nivå i Sverige. Annorlunda är det

i Grekland. Efter en del initiala sväng-
ningar är signalerna entydiga. Det är i en
högkvalitativ och jämväl akademiskt
fullvärdig primärvård som framtidens
decentraliserade hälsodialog i de nya
kostnadseffektiva medierna kommer att
ske. Lärdom och färdighet står i fokus. 

»De gröna öarna« tar nu via Epirus,
där Grekland och Albanien möts, åter
språnget norrut över det balkanska fast-
landet. 

I själva verket finns det inga alterna-
tiv. De post- och parasovjetiska sjukhus-
kolosserna förvittrar bokstavligen och
ett nolläge inträder som för primärvår-
dens del påminner om det svenska en
gång – fast tvärtom. Därför är den ur-
sprungliga svenska modellen på nytt
vägledande.

Vital vetenskaplig medverkan 
De gröna öarna på Balkan måste bli som
det var tänkt en gång; veritabla kraft-
centra, sant interaktiva, inte avsöndrade
i exklusiv särart och konserverad pionjä-
randa. 

Medveten och planerad cirkulation
och genomströmning, utgående aktivite-
ter, projektarbeten över hela teamets och
fältets spännvidd – det måste bli en liv-
ligt omsatt färskvara igen i den informa-
tionsteknologiska förfronten. 

Den vetenskapliga medverkan är med
andra ord vital och det inses till fullo i de
gröna öarnas återfödelse på Balkan.
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