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Aktuellt och reportage

Patienter med kroniska sjukdo-
mar, multisjuka patienter och pa-
tienter med psykiska besvär har
ökat i primärvården de senaste
fem åren. Patienter med enklare
åkommor har däremot minskat.
Så upplever i alla fall distriktslä-
kare i Dalarna situationen.

❙ ❙ – Ja, det är precis så det är, och det har
pågått en längre tid!

Det säger Leif Martén, ordförande i
Distriktsläkarföreningen (DLF) i Dalar-
na. Hans tolkning av situationen är bland
annat att den medicinska utvecklingen
har ökat ambitionsnivån i primärvården. 

– Kunskapen har blivit större; det
finns mer vi kan göra, och inte kan låta
bli att göra.

Ett konsultföretag har på uppdrag av
landstingsrevisorerna i Dalarna gjort en
undersökning av läkarnas tidsanvänd-
ning. Tre kliniker vid Falu lasarett och
sex vårdcentraler i Dalarna ingår i un-

dersökningen.
Förutom att läkarna
har fått skatta hur de
fördelar sin arbets-
tid har de också
bland annat fått sva-
ra på hur de upple-
ver att deras arbets-
innehåll förändrats
de senaste fem åren.

En majoritet av
läkarna inom primärvården anser att pa-
tienter med oklar symtombild, patienter
med kronisk sjukdom, patienter med fle-
ra sjukdomar samt patienter med psykis-
ka/psykosociala besvär har ökat de se-
naste fem åren. Däremot anser drygt 40
procent att patienter med enklare åkom-
mor och besvär har minskat, hälften an-
ser att denna grupp varit oförändrad un-
der de senaste fem åren.

Leif Martén önskar att politikerna
tydligare skulle formulera vilken uppgift

primärvården egentli-
gen har.

– Ska vi satsa på de
tunga grupperna eller
på tillgängligheten för
patienter med enklare
besvär. Man måste väl-
ja, vi kan inte fullt ut
göra både och. 

De flesta primär-
vårdsläkarna i enkät-
undersökningen anser
också att direkta möten
och samtal med patien-
terna har minskat, me-
dan för- och efterarbe-
tet för varje patient har
ökat.

Enligt Leif Martén
kan det mycket väl bero
på den stora gruppen
långtidssjukskrivna
som ökat markant de
senaste åren.

– Kontakten med de patienterna inne-
bär mycket intygsskrivande, kontakter
med myndigheter och försäkringskassa,
en massa kringarbete helt enkelt. Och
naturligtvis skulle allt vara lite lättare
om vi var fullbemannade.

Ökad kompetensutveckling ett önskemål
Vilka patientkategorier som ökat eller
minskat har inte sjukhusläkarna fått sva-
ra på. Däremot verkar uppfattningen om
direkt och indirekt patienttid vara den-
samma på sjukhusen som i primärvår-
den. Läkarna vid röntgenavdelningen
skiljer ut sig i fråga om sin uppfattning
av indirekt och direkt patienttid, men det
tolkar rapportförfattarna som att det be-
ror på att deras kärnverksamhet till stor
del består och ska bestå av indirekt pati-
entarbete. 

Läkarna som ingår i undersökningen
har också fått svara på hur de skulle öns-
ka att arbetsuppgifterna var fördelade

för ökad effektivitet och patientnytta.
Bland samtliga läkare i undersökningen
anser en majoritet att den egna
kunskapsutvecklingen borde öka. För-
utom röntgenläkarna önskar sig dess-
utom läkarna i stor utsträckning mer tid
för direkt patientarbete.

Nu ska rapporten behandlas i lands-
tingsstyrelsen. 

Leif Martén är tveksam till om rap-
porten kommer att utmynna i några åt-
gärder från politikerna. 

– Politikerna i Dalarna ser nog de
kommande strukturförändringarna av
sjukvården som det stora problemet,
men det kommer ju också att öka bördan
för primärvården ytterligare.

Däremot är han positiv till att läkarna
nu genom rapporten fått svart på vitt.

– Nu vet vi och kan visa hur det ligger
till, det är grunden till förändring!

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

Ny rapport om läkarnas tidsanvändning i Dalarna

Mindre patienttid, mer kringarbete

❙ ❙ Sollefteå får behålla BB och kvinno-
sjukvård, och den medicinska rehabkli-
niken blir kvar i Härnösand. Det är två
förändringar jämfört med tjänstemanna-
förslaget i det sparbeslut som togs av
landstingsfullmäktige i Västernorrland.

Totalt ska åtgärderna spara in 88 mil-
joner kronor. Sparpaketets mest kontro-
versiella del är nedläggningen av medi-
cinkliniken i Härnösand. Bland övriga
åtgärder finns avveckling av vårdavdel-

ningar och sammanslagning av vårdcen-
traler.

Anders Kempe, ledare för sjukvårds-
partiet och läkare, hade lanserat en gene-
rell minskning av arbetstiden till 95 pro-
cent som ett alternativt förslag. Det fick
dock ett svalt mottagande och sparpake-
tet togs i bred politisk enighet mellan sex
partier. Bo-Göran Widman, ordförande i
Ångermanlands läkarförening, är be-
kymrad:

– Sparbeslutet slår hårt mot opereran-
de specialiteter när vårdavdelningar i
kirurgi och ortopedi avvecklas. Vi får
räkna med längre väntetider inom den
elektiva vården. På medicinsidan kom-
mer nedläggningen i Härnösand att leda
till överbeläggningar i Sundsvall. 

Tidigare har Landstinget Västernorr-
land även beslutat om en skattehöjning
med 60 öre för att få ekonomin i balans.
(LT)

88 miljoner ska sparas i Västernorrland

En undersökningen i Dalarna visar att såväl sjukhusläkare
som deras kolleger i primärvården tycker att administration
och för- och efterarbete för de enskilda patienterna har ökat
de senaste fem åren. FOTO: A-C LEKBERG/FOTOGRAFERNA US

Leif Martén
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