
❙ ❙ Läkartidningen 43/01 innehåller ett
flertal artiklar som berör primärvården.
De redovisas i det följande i den ordning
de återfinns i tidningen. 

Rapporter från fältet 
Från Göteborg rapporteras att Arbets-
miljöverket som en tänkbar konkret åt-
gärd föreslår stängning av vårdcentraler
för att förbättra arbetsmiljön för primär-
vårdens personal. Som huvudskäl fram-
förs att verket har »sett en ökande oba-
lans mellan de resurser som ställs till för-
fogande för utförarna inom Landstingets
organisation och de uppdrag de förmo-
das utföra«.

Från Umeå redovisas en studie röran-
de kroniskt obstruktiv lungsjukdom där
tre fall i tidigt stadium förtjänstfullt upp-
täckts sedan 302 personer genomgått
hälsokontroll med spirometri på vård-
central. Slutsatserna av studien är att spi-
rometri betraktas som en enkel under-
sökning lämplig att utföra i primärvår-
den. Det betonas dock att det behövs trä-
ning och vidareutbildning fortlöpande
för att upprätthålla färdigheterna. Pri-
märvårdens betydelse för rökavvänjning
framkommer också.

I en studie rörande bensår från Ble-
kinge redovisas bl a att 287 patienter i
öppen vård sysselsätter 12 distriktsskö-
terskor på heltid – således en mycket re-
surskrävande uppgift för primärvården.

En rapport från Socialstyrelsen fram-
håller att nutritionsbehandling måste lik-
ställas med annan medicinsk behand-
ling. Det framgår att nutritionsproblem
ses hos många äldre som lider av ett kro-
niskt sjukdomstillstånd och därför lätt
utvecklar ett undernäringstillstånd. Pro-
blemet återfinns således inom äldreom-
sorgerna – ett av primärvårdens stora an-
svarsområden.

I en intervju med överläkare Agneta
Österling, eldsjäl inom beroendepsykia-
trin i Malmö, redogörs på ett entusiastiskt
sätt för de positiva möjligheter som finns
i missbrukarvården. Hon välkomnar
särskilt den nyligen presenterade SBU-

rapporten om behandling av alkohol- och
narkotikaproblem och hoppas att den ska
»sila genom landet« och ge svensk
sjukvård – inte minst primärvården – en
nytändning för att tackla missbruk. 

Primärvården spelar en nyckelroll
när det gäller »mini-intervention«, dvs
att spåra, informera, motivera och stödja
människor som dricker för mycket.
SBU-rapporten förväntas utgöra en
gnista för att skapa en nyvunnen entusi-
asm i primärvården för att ta itu med
människors höga alkoholkonsumtion
och begynnande beroendeproblem.

Professor Giacomo D’Elia vid Center
kognitiv psykoterapi i Linköping skriver
i en debattartikel om sjukvårdens stor-
konsumenter med långvariga psykoso-
matiska besvär att dessa kan mötas ef-
fektivare med kognitivt förhållningssätt.
Han betonar särskilt att »kognitiv-bete-
endeterapeutisk metodik tillämpad av
primärvårdsläkare visar goda effekter
vid somatiseringssyndrom«. Han är
dock medveten om primärvårdens pres-
sade arbetssituation, men menar att hans
förordade förhållningssätt inte behöver
ta lång tid i anspråk. 

Rimliga förslag, men ...
Var och en av de refererade artiklarnas
förslag rörande primärvården ter sig
rimliga och önskvärda. Problemet upp-
kommer genom att det inom praktiskt
taget samtliga medicinska delområden
på ett liknande sätt föreslås att primär-
vårdens roll skall stärkas och utvecklas,
och som en följd därav hänvisar sjukhus-
kliniker patienter till primärvårdsnivån.
Primärvården har därför på senare år
successivt övertagit ett stort ansvar från
sjukhusnivån för sjukdomar såsom dia-
betes, hypertoni, hjärtsvikt, fetma, aller-
gier, depressioner, rygginsufficienser.
För flertalet sjukdomsgrupper finns ut-
märkta vårdprogram som vägledning. 

Vårdansvaret för äldre
Ädelreformens genomförande innebar
en mycket omfattande strukturell omför-
delning av vårdansvar inom den svenska
sjukvården. Som en följd av denna re-
form omfördelades vårdansvaret för
multisjuka äldre under 1990-talet i stor
utsträckning från sjukhus till primär-

kommunernas äldreomsorger, för vilka
primärvårdsläkare förväntas svara för
läkarinsatserna. 

Exempel på konsekvenser av Ädel-
reformen är bl a att antalet dödsfall i
samband med vård på sjukhus har redu-
cerats kraftigt. I en pågående studie om
förhållandena i Malmö kan noteras att
1991 avled endast 27 procent utanför
sjukhus. 1999 hade denna andel ökat till
60 procent. Antalet vårddagar under sis-
ta levnadsåret minskade för åldersgrup-
pen 80 år och äldre från i medeltal 73 till
20. Uppdraget att tillgodose de medi-
cinska behoven hos dessa grupper av
äldre personer har därigenom i praktiken
överförts från sjukhusläkare till primär-
vårdsläkare, som emellertid inte har
kunnat leva upp till förväntningarna. 

Mycket kritik har därför riktats mot
uteblivna medicinska insatser inom
särskilda boenden och hemsjukvård.
Inte minst är akutsjukhusen kritiska till
att primärvården inte förhindrar »onödi-
ga« besök på sjukhusens akutmottag-
ningar. 

Primärvårdens orimliga uppdrag
Vid en summering av alla förväntningar
som lagts på primärvården är det uppen-
bart att primärvårdens uppdrag som an-
del av de samlade behoven av hälso- och
sjukvårdsinsatser är helt orimligt med
dess nuvarande resurstillgång. Jag tror
därför att Arbetsmiljöverkets konstate-
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Primärvårdens omöjliga uppdrag?
Lokala initiativ till omfördelning av resurser kan visa vägen 

Primärvårdens problem kan inte lösas med nuvarande strukturella
låsningar. Uppdraget till primärvården med enbart specialister i all-
män medicin är helt orimligt i förhållande till resurstillgången. 
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Vid en summering av alla
förväntningar som lagts på
primärvården är det uppen-
bart att primärvårdens upp-
drag som andel av de sam-
lade behoven av hälso- och
sjukvårdsinsatser är helt
orimligt med dess nuvaran-
de resurstillgång. 



rande i Göteborg om obalansen mellan
uppdrag och resurser är riktigt och sna-
rast en underskattning av problemet. 

Den satsning på primärvården som
finns i den nationella sjukvårdsplanen
från förra året ter sig i sammanhanget en-
dast som »more of the same«. Liknande
programförklaringar om primärvården
har regelbundet återkommit sedan 1970-
talet, samtliga med föga effekt.

Bristen på allmänläkare
Ett återkommande skäl till misslyckan-
dena är bristen på specialister i allmän-
medicin. Tilltron till att denna brist den-
na gång skulle kunna hävas, och till-
gången till allmänmedicinspecialister
motsvara primärvårdens uppdrag, ter sig
fortfarande helt orealistisk. 

Även om alla nya läkare väljer denna
specialitet, (vilket självklart är helt
omöjligt med tanke på övriga medicins-
ka specialiteters behov inför kommande
generationsväxling) skulle det behövas
mer än 10 år för att uppnå tillräcklig till-
gång på specialister i allmänmedicin. 

Konkreta förslag saknas
Jag har under hela min verksamhet inom
sjukvården sett en välfungerande pri-
märvårdsnivå som en absolut nödvändig
bas för en effektiv sjukvårdsorganisa-
tion, och välkomnar därför självklart alla
insatser som finns i nationella handlings-
planen för att förbättra rekrytering och
status för specialister i allmänmedicin. 

Samtidigt tvingas jag konstatera
avsaknaden av konkreta förslag för att
lösa de strukturproblem och den obalans
som föreligger mellan uppdrag och re-
surser. Om inget ytterligare görs kom-
mer därför nuvarande arbetsmiljöpro-
blem att finnas kvar och därigenom även
i fortsättningen hämma nyrekrytering. 

Hinna vara människa också
I samma nummer av Läkartidningen
skriver läkaren Pia Dellson om behovet
av individuella arbetsformer – samma
mall passar inte alla. Hon pekar på den
generationsklyfta som finns mellan lä-
kare av den gamla stammen och de nya,
som har andra krav på balans mellan ar-
bete, familj och fritid. De nya läkarna
kommer inte att vara tillgängliga i en pri-
märvårdsorganisation där det inte råder
balans mellan uppdrag och resurser.

Hitta nya lösningar
Av ovanstående skäl menar jag att det nu
är dags att frångå den tidigare låsta upp-
delningen i vårdnivåer och hitta nya
strukturella lösningar. För detta talar
också ett ökande utnyttjande av de po-
tentiella möjligheter som informations-
teknologin erbjuder med samverkan
mellan organisationer och nivåer. 

För att skapa realistiska förutsätt-
ningar att tillgodose alla de vårduppdrag
som ligger på den lokala nivån måste
nya flexibla lösningar växa fram, inom
vilka specialister från flera medicinska
verksamhetsområden deltar för att kom-
plettera de allmänmedicinska specialis-
ternas insatser. 

Samarbete
För att återgå till Läkartidningen 43/01
finns där även en artikel om Malmö-
modellen för privat och offentlig reuma-
tologisk öppenvård. Den visar hur pri-
vatpraktiserande reumatologer utanför
sjukhuset kan samarbeta nära med den
sjukhusbaserade reumatologin och i den
rena öppenvården göra den specialisera-
de kompetensen tillgänglig. Detta är ett
exempel på hur sjukhusens specialist-
kunnande kan föras ut i patientens när-
område. 

I Dagens medicin 44/01 finns ett re-
portage om Närsjukvården Österlen som
Praktikerjtänst driver på uppdrag av

Region Skåne, och som omfattar såväl
verksamheten vid Simrishamns lasarett
som primärvården i Simrishamn. I re-
portaget beskrivs en process innebäran-
de en närmare integration mellan pri-
märvården och specialistverksamheter-
na vid sjukhuset. »Det är dags att mon-
tera ner begreppen primärvård och sjuk-
husvård«, säger VD Kennet Grann.

Lokala initiativ 
Det finns således lokala initiativ till nya
organisatoriska lösningar i svensk sjuk-
vård. Jag hoppas att dessa får chansen att
fortsätta att utvecklas och visa på de
möjligheter som finns att omfördela
sjukvårdsresurser inom den samlade
hälso- och sjukvården på ett sådant sätt
att resurstillgången på lokal nivå kom-
mer att leva upp till det givna uppdraget.
Först därigenom kan det också ske en
avlastning av patienttillströmningen till
sjukhus så att det inom dessa kan uppnås
en bättre balans mellan deras uppdrag
och resurser. •
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När sten läggs på börda utan motsvarande resurstillskott får det till slut konsekvenser.
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