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Medicinsk kommentar

❙❙ Trots att det idag finns fler läkare och sjuksköterskor än nå-
gonsin tidigare får vi dagligen höra att det råder brist på båda
yrkeskategorierna. Samhällsklimatets förändringar i Sverige
under de senaste decennierna påverkar också hur arbetet
läggs upp. Föga intresse har ägnats en annan aspekt på dessa
yrken, nämligen hur de skall definieras och vilka bestämda
uppgifter respektive kategori har. Var går gränsen mellan
vad den ena eller den andra skall göra? Vem bestämmer över
vem? 

Förändringarna av sjukvårdens möjligheter, liksom den
ökade personaltillgången, har medfört att avgränsningen mel-
lan dessa personalkategoriers rättigheter och skyldigheter har
kommit att spela en större roll. Nu ger både sjuksköterskor
och läkare uttryck för minskad tillfredsställelse med arbetet,
vilket har lett till tidigare okända företeelser som utbrändhet
och långtidssjukskrivning.

Under lång tid tilldrog sig läkarnas utbildning, löneläge
och plats i sjukvårdens organisation mest intresse. Detta hade
sin grund både i läkaryrket som fri profession och i den dyra
utbildningen, men det har också berott på de starka organisa-
tioner, vetenskapliga och fackliga, som läkarkåren etablerat.
På senare tid har andra kategorier av personal i vården fått
ökad uppmärksamhet. 

Framför allt sjuksköterskor, men även andra grupper av
paramedicinsk personal, diskuteras när det gäller sjukvårdens
kostnader, organisation och drift. Tillkortakommanden i vår-
den skylls inte sällan på brist på specialutbildade sjuksköters-
kor.

Verklig brist på sjuksköterskor? 
Larmrapporter om brist på sjuksköterskor förekommer i
många länder. Undersökningar rörande tillgång på sjukskö-
terskor för vården på sjukhus i USA och England [1-8] förut-
ser också att den nuvarande bristen på denna personalkatego-
ri kommer att förvärras. 

Buchan och Edwards fann att dagens problem i England
har sitt ursprung i de förändringar i utbildningen till sjukskö-
terskor som skedde under det tidiga 1990-talet [1]. National
Health Service (NHS) har ett icke uppfyllt ansvar att planera
för adekvat tillgång på utbildade sjuksköterskor. Det gäller
både att tillräckligt många går igenom den allmänna grundut-
bildningen och att planera för de många specialiteter som bli-

vit nödvändiga. Ledningen för NHS tycks ha en tendens att se
mer på de kostnader som satsning på utbildning för med sig
än på de ännu större kostnader som brist på utbildad personal
ger. 

Buchan och Edwards skriver [1]:
»Developing a systematic and integrated approach to

workforce planning can deliver improvements in the mid to
long term, but some urgent and concerted action is also re-
quired in the short term.«

Berliner och Ginzberg [2] instämmer i synpunkterna på
denna brist på framförhållning och anser det inte längre till-
räckligt att se över löneförmånerna eftersom många andra för-
hållanden i arbetsmiljön spelar minst lika stor roll: 

»The numbers and diversity of individuals entering nurs-
ing must be increased, the working conditions of nurses must
be improved, and mechanisms and incentives must be devel-
oped to keep nurses working longer.«

Finlayson och medarbetare vid King’s Fund anser att NHS
inte tycks inse vidden av de svårigheter man står inför [3, 4]
och visar på ett annat problem genom att betona skillnaderna
mellan storstäder och landsort. Slumområden och undervis-
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ningssjukhus synes ha svårast att dra till sig kompetent perso-
nal. 

Vikten av att definiera sjuksköterskornas uppdrag tas upp
av flera andra [5-7] när de frågar: 

»Could giving every patient access to primary care using
nurse practitioners, physicians’ assistants, and physicians 
actually reduce the demand for inpatient care and the need for
more nurses in hospitals?« 

Detta blir än mer angeläget när man ser på de förändring-
ar som skett i fråga om både utbildning och daglig verksam-
het som betonas i en översikt över problemen för sjuksköters-
kebemanningen av sjukhusen i USA [8].

Omvårdnad, vårdforskning och långtidskontroll
Sjuksköterskor och annan vårdpersonal har under de senaste
decennierna i allt större omfattning definierat både en egen
forskningslinje – vårdforskning – och vidareutbildningar till
specialister. Omvårdnad, dvs omhändertagande av patienter i
alla hänseenden, har därmed också fått en vetenskaplig bas att
utgå från. Därigenom har flera andra personalkategorier kom-
mit i paritet med läkarna, som tidigare relativt enväldigt ut-
nyttjat den biomedicinska forskningens resultat för att stärka
sin ställning. Hittills har läkarna kunnat utveckla många nya
terapeutiska möjligheter. Särskilda övervakningsavdelningar
inom flera medicinska områden är emellertid mer beroende
av specialsjuksköterskor än av läkare. 

I Sverige har sjuksköterskornas starkare ställning manife-
sterats genom Socialstyrelsens föreskrifter av 1993 om om-
vårdnad. Sjuksköterskor har ålagts och engagerat byggt upp
ett eget rapporteringssystem, som dessutom blivit föremål för
ingående revision, »audit« [9]. 

I många länder har sjuksköterskor inom flera discipliner
också tagit över långtidskontrollen av många patientkatego-
rier, bl a patienter med diabetes, högt blodtryck eller hjärt-
svikt. Till dessa kommer nu även patienter med lungsjukdom
(astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom), kanske också
patienter med neurologiska och urologiska åkommor. Till en
del har denna utveckling blivit möjlig genom införande av
vårdprogram eller riktlinjer för behandling som både myn-
digheter och specialistföreningar ställer sig bakom. Att 
specialistföreningar för läkare respektive sjuksköterskor
samarbetar intimt spelar också roll. Ett sådant exempel är

Svenska cardiologföreningen och Vårdpersonal inom car-
diologi (VIC). 

Att dessa förändringar av sjuksköterskornas ställning ock-
så måste påverka läkarnas blir alltmer uppenbart.

Rollen för både läkare och sjuksköterskor förändras
Såväl läkare som många sjukvårdspolitiker eller -administra-
törer har funnit anledning att diskutera hur läkarrollen har för-
ändrats under senare år [10-12]. I samband med utbildnings-
frågor och den pressade situationen för läkarkåren i England
har ledande läkare tagit upp frågan om allmänhetens förvänt-
ningar och sjukvårdens möjligheter att tillfredsställa dessa
[10]. Läkarna har varit mest utsatta för den bristande överens-
stämmelsen mellan krav och möjligheter, vilket har lett till att
de blivit alltmer frustrerade i sin yrkesroll [11]. Så småning-
om tycks man ha blivit överens om att detta innebär att kra-
ven på såväl vårdpersonal som läkarkåren måste modifieras.
Läkarnas syn på sig själva måste också förändras [12]. En dis-
kussion om sjuksköterskornas roll och deras ställning inom
sjukvårdens hierarki har påbörjats. 

Tendensen har dock hittills varit att varje yrkesgrupp har
diskuterat dessa förhållanden var för sig. Respektive profes-
sion intresserar sig främst för de egna problemen och undvi-
ker det getingbo som gränsdragning dem emellan lätt kan ur-
arta till. Utvecklingen inom sjukvården och den patientnära
forskningen gör det dock angeläget att samtidigt diskutera
alla personalkategoriers ställning, både den egna och förhål-
landet dem emellan – och, inte minst, förhållandet till patien-
terna. 

Även patienterna måste delta i denna diskussion, eftersom
konkurrens mellan olika personalkategorier kan leda till en
maktkamp om vem som bestämmer vad i det dagliga sjuk-
vårdsarbetet, vilket kan gå ut över kvaliteten i arbetet. För att
patienternas erfarenheter och åsikter skall kunna påverka vår-
dens kvalitet fordras emellertid utveckling av bättre metoder
än de som hittills använts. Vingerhoets och medarbetare i Nij-
megen fann föga resultat av återförande av patienters erfaren-
heter till respektive primärvårdsläkare [13].

Viktigt med en öppen diskussion
Diskussionen om de olika rollerna kan föras i det fördolda, i
det dagliga arbetet på avdelningar eller andra enheter, men
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kan också komma fram i diskussioner mellan de olika fack-
förbunden. Läkarnas tidigare obestridda ställning som de som
leder sjukvårdsarbetet har inskränkts, dels genom att politiker
eller administratörer har tagit över kommandot, dels genom
att andra sjukvårdsarbetare, framför allt sjuksköterskor, har
visat sig kunna leda verksamheten såväl när det gällt patient-
nära förhållanden som i övergripande funktioner. 

En öppen diskussion om vilken kompetens som fordras i
olika befattningar måste vara bättre än underförstådda krav i
det tysta, vilka inte främjar vare sig god arbetsmiljö eller ef-
fektiv patientvård. 

Facken borde visa större intresse för ett samlat grepp 
Det finns därför all anledning att diskutera rollerna i sjukvår-
den genom att ta ett samlat grepp över samtligas ansvarsom-
råden. Detta underlättas av att det börjar komma vetenskapli-
ga undersökningar som jämför effekten av läkares respektive

sjuksköterskors omhändertagande av vissa specifika uppgif-
ter eller patientkategorier. 

En sådan diskussion är också viktig för planläggningen av
vidareutbildningen av de olika kategorierna, liksom för den
framtida rekryteringen av olika befattningshavare. Det gäller
både utbildningens innehåll och dess omfattning.

I England har en sådan diskussion påbörjats bl a genom att
regeringen i sina försök att reformera NHS talar om sjuk-
vårdspersonal i stället för om läkare och sjuksköterskor. I ut-
bildningssammanhang samarbetar också flera kategorier
vårdpersonal. I de diskussioner som den svenska socialminis-
tern initierat om sjukvårdens framtid tycks han ha samma in-
ställning. Hur genomtänkta dessa tendenser är förefaller dock
oklart. De borde emellertid väcka de fackliga organisationer-
na för läkare och sjuksköterskor att ta upp en gemensam dis-
kussion för att inte bli överkörda av politiska initiativ.

I diskussionen tenderar man att sätta specialutbildade sjuk-
sköterskor i samma kategori som läkare. Detta gäller i synner-
het i fråga om primärvården. Celia Davies, professor i sjukvård
vid det brittiska öppna universitetet, påpekar att National 
Institute of Clinical Excellence (NICE) i sina rekommendatio-
ner talar om »health professionals«, inte om läkare och sjuk-
sköterskor [14]. Hon undrar dock om det finns en beredskap
hos läkare och sjuksköterskor att arbeta parallellt på ett nytt
sätt. Två hälsovårdsforskare [15] undrar vad som är så bra med
detta samarbete och efterlyser mer handling och mindre reto-
rik. De citerar arbeten som visat samband mellan dålig kvalitet
och bristande samarbete mellan läkare och sjuksköterskor i in-
tensivvårdsenheter och anser att mer forskning behövs: 

»To develop and evaluate interventions aimed at improv-
ing nurse–doctor collaborations, we will, as ever, need more
research.« 

Vikten av att ta upp problemet om de två professionernas
verkliga ansvarsområden understryks i ett gemensamt utta-
lande av Richard Smith, redaktör för BMJ, och Jane Salvage,
sjuksköterska med anknytning till Nursing Times [16].

Meningsfullt öka sjuksköterskornas ansvarsområde?
Det kan tyckas vara futilt att diskutera ytterligare uppgifter för
dem som är utbildade sjuksköterskor när det redan är ett brist-

yrke. Större ansvar skulle emellertid kunna göra yrket mer
tilldragande. De som försökt analysera varför sjuksköterske-
yrket har minskat i anseende har framhållit två avgörande fak-
torer: Den ena är lönefrågan, som dock många huvudmän re-
dan är i färd med att försöka lösa. Den andra förefaller emel-
lertid vara ännu viktigare, nämligen den miljö som arbetet be-
drivs i. 

Det diffusa begreppet arbetsmiljö innehåller en lång rad
komponenter, varav trist rutinarbete, brist på medhjälpare och
oklar målbeskrivning är bland de viktigaste. Det är inte heller
brist på utbildade sjuksköterskor som är problemet. Det tycks i
stället vara så att den bristsituation som råder inom den offent-
liga sjukvården beror på att de sjuksköterskor som finns inte vill
ta de arbeten som erbjuds. För sjuksköterskor, liksom för andra,
är det av stor betydelse att själva kunna bestämma över sin si-
tuation i arbetet. Erbjuder man ett mer kvalificerat arbete med
mer direkt patientkontakt torde det finnas stora möjligheter att
återge sjuksköterskeyrket dess forna attraktionskraft och göra
det lättare att rekrytera sjuksköterskor till vården. 

Tillkomst av en karriärstege med vissa specialtjänster tor-
de kunna göra det möjligt att locka tillbaka många sjukskö-
terskor, som frustrerade av trist rutin, byråkrati och pappers-
arbete lämnat sina anställningar [8, 10, 11]. 

Studier av gränsskiktet läkare/sjuksköterskor
Önskemålet om mer aktivitet i stället för retorik [15] har till-
godosetts med en rad undersökningar av gränsskiktet mellan
läkare och sjuksköterskor. Många berör primärvård, men
även andra specialiteter har kommit under luppen. Det är inte
meningsfullt att referera alla här, men några av dessa studier
kan vara värda att omnämna.

Caine och medarbetare genomförde en kontrollerad rando-
miserad studie av hur sjuksköterskor respektive läkare följde
upp patienter som utretts för bronkiektasier vid en klinik för
lungsjukdomar [17]. De sjuksköterskor som deltog hade dess-
förinnan genomgått en sexmånaderskurs inriktad på patienter
med bronkiektasier. I studien ingick 80 sådana patienter. De
randomiserades först till kontroll ledd av antingen sjukskö-
terska eller primärvårdsläkare under ett år, varefter ett omby-
te av ledningen gjordes under ytterligare ett år. Det var viktigt
att perioderna omfattade ett helt år, eftersom sjukdomen kan
visa stora säsongvariationer. Som primär bedömning använ-
des lungfunktion (FEV1), som sekundär hur långt patienten
kunde gå vid ett gångprov, patienttillfredsställelse, livskvali-
tet och resursåtgång. 

Vid uppföljningen förelåg inte någon skillnad mellan
grupperna i fråga om lungfunktion, gånglängd eller exacerba-
tion av infektion. Patientföljsamheten till antibiotika var 100
procent i gruppen som leddes av sjuksköterskor, 81 procent i
läkargruppen (P=0,024). Det förelåg ingen skillnad i fråga
om livskvalitetsmått, men patienterna uppgav bättre kommu-
nikation med sjuksköterskorna, som också ägnade mer tid åt
dem. Resursförbrukningen var signifikant större för den sjuk-
sköterskeledda vården (totalt 5 202 pund under det första året
för sjuksköterskorna, 2 577 pund för läkarna). Under det and-
ra året var skillnaden mindre: 3 262 pund för sjuksköterskor-
na, 2 851 för läkarna. 

Dessa siffror tyder på att sjuksköterskorna använde det
första året som en läroperiod, vilket medförde högre kostna-
der. De primärvårdsläkare som hade det medicinska ansva-
ret för den sjuksköterskeledda patientgruppen var lika till-
fredsställda med skötseln av patienterna som de andra läkar-
na.

Författarna anser att specialutbildade sjuksköterskor kan
avlasta specialister i uppföljningen av patienter med kroniska
sjukdomar och rekommenderar att metoden används även i
många andra liknande sammanhang [16]. Den publikation
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som redogör för resultatet innehåller alla formulär som an-
vändes.

Moore och medarbetare [18] redogör för en liknande jäm-
förelse mellan sjuksköterskeledd och läkarledd uppföljning
av patienter med lungcancer som utretts vid fyra cancercentra
och som bedömts leva mer än tre månader. Av tillfrågade 271
patienter som fyllde dessa kriterier var 203 villiga att delta i
en jämförelse mellan fortsatt läkarledd och sjuksköters-
keledd uppföljning. Av dessa randomiserades 100 till sjuk-
sköterskeledd uppföljning, 103 till läkarledd. Medelåldern
var 57 år, 140 patienter (69 procent) var män. Patienterna in-
tervjuades efter tre, sex och tolv månader. Dödligheten i bäg-
ge grupperna var densamma, 67–73 procent. Överlevnaden
skilde sig inte heller: 9,2 månader (6,2–12,1 månader) för
sjuksköterskeledd, 10,4 månader (7,6–13,2 månader) för
konventionell uppföljning. 

Sjuksköterskornas patienter var generellt sett mer nöjda;

78 procent uppgav att de skulle föredra sådan uppföljning om
de fick välja, medan endast 17 procent av dem som deltog i
konventionell kontroll föredrog att bli uppföljda enbart av lä-
kare. Sjuksköterskornas patienter hade färre konsultationer
med läkare, färre lungröntgenundersökningar men mer radio-
terapi än de övriga. Signifikant fler av sjuksköterskornas pa-
tienter dog i hemmet än de som kontrollerades av läkare.
Frånsett kostnaden för de speciella sjuksköterskornas insatser
(beräknad till 150 pund per patient per månad) förelåg ingen
skillnad i kostnad. Såväl patienter som ansvariga läkare var
tillfreds med sjuksköterskornas insatser. Författarna anser att
utnyttjandet av specialkunniga sjuksköterskor skulle göra det
möjligt för läkare att ägna sig åt mer kvalificerade uppgifter
när det gäller denna patientkategori.

En kontrollerad jämförelse mellan sjuksköterskor och lä-
kare genomfördes avseende preoperativ bedömning av pati-
enter inför elektiv kirurgi inom allmänkirurgi, urologi, kärl-
och bröstkirurgi [19]. Tre sjuksköterskor vid fyra anestesikli-
niker specialutbildades för att delta i fysikalisk undersökning
och bedömning av testresultat (motsvarande en »masters de-
gree«) under översyn av en mentor. Deras bedömning jämför-
des med den som gjorts av »house officers«, motsvarande ST-
läkare. Efter varje bedömning kontrollerades denna av en ut-
bildad anestesiolog och graderades i förhållande till över- el-
ler underbedömning i fråga om begärda undersökningar.
Sammanlagt ingick 1 907 patienter (av 2 070 tillfrågade). 

Det förelåg ingen skillnad mellan de två yrkeskategorier-
na. I 13–15 procent av fallen fann kontrollanterna brister hos
såväl läkare som sjuksköterskor. De var sålunda inte fullt nöj-
da med vare sig läkare eller sjuksköterskor. Sjuksköterskorna

missade i mindre utsträckning problem inom andra områden
än hjärta och lungor, medan läkarna tenderade att begära fler
onödiga undersökningar än sjuksköterskorna. Sålunda kan
sjuksköterskor ansvara för preoperativ bedömning, förutsatt
att de fått specialinstruktion. Även yngre läkare kan behöva
särskild instruktion inför preoperativ bedömning vid elektiv
kirurgi.

Specialutbildade sjuksköterskor lika kvalificerade som läkare
Andra välgjorda jämförelser mellan sjuksköterskeledd och
läkarledd vård har gjorts avseende patienter med urininkonti-
nens [20], Parkinsons sjukdom [21] och hjärtinsufficiens
[22]. Samtliga fann att specialutbildade sjuksköterskor var
lika kvalificerade som läkare för rutinomhändertagande av
dessa patientkategorier. Det är dock inte alla som är beredda
att utan vidare ändra på ansvarsförhållandena [23].

Inom primärvården har flera undersökningar genomförts

[24 -27]. De visar i samtliga fall att specialtränade sjukskö-
terskor kan ta hand om patienter lika bra som läkare så länge
det inte rör sig om komplicerade fall. 

Vid fem vårdcentraler i sydöstra London randomiserades
1 815 patienter som bett receptionisten om omedelbar kon-
sultation till antingen sjuksköterska eller läkare. Tre fjärdede-
lar av de patienter som hänvisats till specialutbildade sjukskö-
terskor kunde handläggas av dessa utan medverkan av läkare;
de övriga fördes vidare till läkarkonsultation. Båda patient-
grupperna fick recept utskrivna i samma omfattning (två tred-
jedelar). Sjuksköterskorna använde i medeltal 10 minuter per
patient, läkarna 8 minuter. Patienterna var något mer tillfreds-
ställda med kontakten med sjuksköterskorna: 78,6 poäng av
100 möjliga, mot 76,4 poäng för läkarna [24].

Vid tio vårdcentraler i sydvästra England och Wales gjor-
des en randomiserad jämförelse mellan läkare och sjukskö-
terskor avseende 1 368 patienter som önskade omedelbar
konsultation. Det förelåg inte någon skillnad mellan de två
grupperna i fråga om recept, återbesök eller remisser till an-
nan vård. Patienterna var mer tillfredsställda med sjukskö-
terskorna, som ägnade längre tid åt dem och gav mer informa-
tion om deras sjukdom än läkarna gjorde [25]. 

Konservativ inställning svår att ändra
De här citerade undersökningarna visar att det finns många
områden inom sjukvården där sjuksköterskor lika väl som lä-
kare kan ta ansvar för bedömning och uppföljning av patien-
ter. Den tilläggsutbildning som de sjuksköterskor har fått som
deltagit i dessa jämförande studier har varit relativt begränsad
och skulle knappast försvåra utnyttjandet av sjuksköterskor i
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Med den uttalade konservatism som kännetecknar
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större omfattning i vården. Det är dock viktigt att klarlägga
om och på vilket sätt tillfredsställelsen med arbetet påverkas.
Det kan tänkas att sjuksköterskor gärna ser sitt ansvarsområ-
de breddas, men hur kommer det att påverka de läkare som de
samarbetar med? Vilken personalkategori kommer att bli svå-
rast att rekrytera? Det är överväganden som dessa undersök-
ningar knappast har gjort men som måste vara viktiga att göra
i framtiden.

Med den uttalade konservatism som kännetecknar både lä-
kare och sjuksköterskor är organisationen av sjukvården inte
lätt att ändra. Många svårigheter idag bottnar i tidigare vanor
eller ovanor [28]. Läkaren kan tidigare ha sett sjuksköterskan
som en värdefull medarbetare som avlastar honom/henne vad
som anses vara tråkig rutin [6, 14, 15]. Om sjuksköterskor tar
över mer kvalificerat arbete kan det leda till en konkurrens-
känsla mellan de två. 

I många fall kan risken vara reell för att läkaren förlorar
den viktiga kontakten med patienten. Erfarenheter från lång-
tidsuppföljning av patienter med högt blodtryck eller efter
hjärtinfarkt har visat att patienter lätt kan komma att känna
bättre samhörighet med sjuksköterskan än med läkaren. Det-
ta torde åtminstone till en del bero på hur dessa personer age-
rar i sina yrkesroller. De citerade undersökningarna har alla
visat att sjuksköterskor haft bättre förståelse för patienternas
mänskliga behov än läkarna. Utnyttjande av sjuksköterskor i
större utsträckning skulle därför mycket väl kunna tänkas
göra vården mer mänsklig, samtidigt som läkare tycks behö-
va konkurrens för att inte glömma kravet på empati i sina kon-
takter med patienter. Om det bör gå så långt som till att de två
professionerna kontrollerar varandras resultat kan dock ifrå-
gasättas [29].

Ledningsfrågorna ett annorlunda problem
Ett område som dessa undersökningar inte berört, och som är
mycket svårare att studera, är kvalifikationerna hos personer
i ledande ställning i sjukvården. Här är det konkurrens inte
bara mellan läkare och sjuksköterskor utan också med admi-
nistratörer i ledande positioner. Avvägningen mellan sjuk-
vårdskunnande och ledaregenskaper hos höga befattningsha-
vare inom vården fordrar studier med en helt annan upplägg-
ning än när det är fråga om den direkta kontakten med patien-
ter.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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