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Aktuellt och reportage

Förändrade villkor för den hög-
specialiserade vården kan bli
konsekvensen av den översyn
som nu inletts. Bland de frågor
projektgruppen ska utreda finns
den påstådda »krisen« för klinisk
forskning, liksom systemet med
nationella riktlinjer för god medi-
cinsk praxis.  

❙ ❙ Per Bengtsson, tjänstledig från Riks-
antikvarieämbetet där han är administra-
tiv chef, ska leda den av Socialdeparte-
mentet beslutade översynen av den hög-
specialiserade vården. Till sin hjälp har
han Gudmar Lundqvist, som idag leder
översynen av de medicinska specialite-
terna, samt Lennart Persson, professor i
neurokirurgi på Akademiska sjukhuset i
Uppsala. Ytterligare en person är tänkt
att ingå i gruppen. 

Projektgruppen har dessutom en refe-
rensgrupp till sin hjälp. Denna vecka
träffas projektgruppen och referens-
gruppen för första gången, för att förtyd-
liga vilka delar av den högspecialiserade
vården som ska ses över.  

– Regeringen har fått in många skri-
velser från intressegrupper där olika pro-
blem har påtalats. Vi ska genomföra en
kartläggning och innan den är klar går
det inte att säga vilka de största proble-
men är, säger Per Bengtsson. 

– Kartläggningen kommer att göras
med hjälp av bland annat en omfattande
enkät till sjukvårdshuvudmännen våren
2003. Enkäten kompletteras sedan med
djupintervjuer. 

Projektgruppen ska se över de över-
gipande system som styr förutsättning-
arna för den högspecialiserade vården.
Det handlar inte om någon översyn av
enskilda specialiteter eller enskilda sjuk-
hus, och Per Bengtsson understryker att
det inte heller finns något »dolt primärt
syfte» i riktning mot ett förstatligande av
universitetssjukhusen. Däremot har så-

dana önskemål framförts, bland annat
från Sjukhusläkarföreningen, och vilket
huvudmannaskap universitetssjukhusen
kan komma att föreslås få efter översy-
nen är en öppen fråga. 

I skrivelser till regeringen har krisen
inom den kliniska forskningen tagits
upp, och även dessa synpunkter finns
med i arbetet med översynen. Bland an-
nat ska förutsättningarna för klinisk pa-
tientnära forskning, samt hur dess resul-
tat sprids, behandlas.

– Om det handlar om en kris vet jag
inte, men att den kliniska forskningen
har problem är uppenbart. Men vari pro-
blemen består är för tidigt att uttala sig
om, säger Per Bengtsson. 

Nationella planer
En annan punkt i uppdragsbeskrivning-
en är att se över »huruvida planer för vis-
sa diagnos- och sjukdomsgrupper kan
vara ett bra redskap för att utveckla/för-
bättra den högspecialiserade vården«.
Bakgrunden till denna punkt är bland an-
nat skrivelser till regeringen om möjlig-
heter till en »nationell cancerplan«, som
fastställs av riksdagen. 

Skrivelserna har inkommit efter det
att brister i cancervården i Stockholm
uppmärksammats. 

– Nationella planer som beslutas av
riksdagen för behandling av vissa dia-
gnosgrupper, kan vara ett alternativ till
de nationella riktlinjer som Socialstyrel-
sen idag ansvarar för. Om det är en bra
väg att gå ska vi också titta på i arbetet
med översynen, säger Per Bengtsson.   

Senast oktober 2003 ska projektgrup-
pen avrapportera till Socialdepartemen-
tet. Därefter följer en fördjupning av vis-
sa problemställningar. Hela projektet
ska vara slutfört före utgången av år
2004.

Peter Örn  

peter.orn@lakartidningen.se

Var fjärde
husläkare inte
allmänspecialist

En fjärdedel av läkarna i nord-
västra sjukvårdsområdet i Stock-
holm är inte specialister i allmän-
medicin.

Det framgår av en kartlägg-
ning av läkarbemanningen, som
sjukvårdsområdet låtit göra.

❙ ❙ 74 procent av läkarna i nordvästra
sjukvårdsområdet i Stockholm består av
fast anställda specialister i allmänmedi-
cin. Bland de övriga 26 procenten finns
läkare med annan specialitet, ST-läkare,
inhyrda läkare och vikarier. 

– Två av våra vårdcentraler har fast
anställda specialister som inte är allmän-
medicinare, säger Peter Lundqvist, av-
delningschef på nordvästra sjukhusom-
rådet.

– En är anestesiläkare med stort in-
tresse för allmänmedicin och en är spe-
cialist i internmedicin.

Nordvästra sjukvårdsområdet har
problem med att bemanna allmänläkar-
tjänsterna, framför allt i ytterområdena.
Därför har man infört ett ersättnings-
system som går ut på att ju fler husläka-
re en vårdcentral rekryterar, desto högre
blir ersättningen. 

– Det har tyvärr inte lett till full be-
manning, säger Peter Lundqvist, men
tillägger att vårdcentralerna har förhål-
landevis många ST-läkare i allmänmedi-
cin.

2 791 invånare per läkare
Kartläggningen visar också att läkartät-
het inom ett visst område inte är någon
garanti för att områdets vårdcentraler
lyckas tillsätta sina allmänläkartjänster.
Inom nordvästra sjukvårdsområdet har
Sundbyberg största läkartätheten (1 423
invånare per läkare) men lägsta beman-
ningen av fasta specialister i allmänme-
dicin.

– Tyvärr har det visat sig att våra
landstingsdrivna vårdcentraler har de
värsta bemanningsproblemen. De som
drivs privat har inte alls samma problem,
säger Peter Lundqvist.

Läkartätheten i nordvästra sjukvårds-
området är i dag 2 791 invånare per lä-
kare. Men räknar man även med privat
anställda allmänmedicinspecialister blir
siffran 1 737 invånare per läkare.

Förvaltningen har målet 2 100 invå-
nare per husläkarteam år 2002.

Iréne Olsson

frilansjournalist

Nationella riktlinjer och »forskningkris« utreds

Förändrade villkor för
högspecialiserad vård

❙ ❙ Antalet yrkesverksamma sjukgym-
naster måste öka med 50 procent de
kommande åren för att klara av att före-
bygga och motverka ohälsa. Det sade
Raija Tyni-Lenné, ordförande i Sjuk-
gymnastförbundet, i ett pressmeddelan-
de med anledning av ett seminarium på

KI i Sjukgymnastförbundets regi.
Mycket vore att vinna om vissa patienter
först gick till en sjukgymnast i primär-
vården och sedan till läkare, hävdade
Raija Tyni-Lenné som vill att sjukgym-
naster dels ska kunna remittera patienter
vidare, dels få utfärda sjukintyg. (LT)

Sjukgymnaster vill skriva sjukintyg


