
Landskrona utgör förebild för
närsjukvården i Skåne. Men en
fungerande närsjukvård är inget
man kan ta för givet, den måste
ständigt hållas vid liv.

❙ ❙ Thomas Thulin är 64 år och roterande
överläkare vid Landskrona lasarett. Den
här veckan håller han i den medicinska
akutmottagningen. Han går fortfarande
jour ett par nätter i månaden. Att läkarna
ska cirkulera inom sjukvården är ytterst
angeläget, anser Thulin. Inte minst i den
så kallade närsjukvården. Han skulle
gärna se att primärvårdsläkarna regel-
bundet tjänstgjorde på sjukhuset och
vice versa. 

– Bara detta att man får ökad förstå-
else för varandras uppgifter gör samar-
betet smidigare och minskar dubbelar-
betet. Det kan gälla allt från provtag-
ningar till dokumentation, säger Thulin,
som var chefläkare fram till årsskiftet. 

Helst hade han sett att primärvården
och sjukhuset blev en organisation med
en chef. Då hade arbetet med gemen-
samma handläggningsrutiner och cirku-
lation av läkare kunnat ta fart på riktigt.
Fast dit är det en bit kvar. Från sjukhu-
sets sida är det i dag bara geriatrikern
som har en stor del av sin tjänstgöring
förlagd ute i primärvården. Ändå har
man inom det så kallade Landskrona-

projektet kommit långt när det gäller ett
ökat samarbete mellan traktens vårdak-
törer. Projektet utgör en förebild för när-
sjukvården som den beskrivs i Skånsk
Livskraft. 

Mer kan lösas på telefon
Det var 1999 som representanter för
sjukhuset, primärvården och den kom-
munala hemsjukvården slog sina kloka
huvuden ihop. Akutmottagningen skulle
inte längre vara öppen dygnet runt utan
endast under kontorstid. En ökad sam-
verkan behövdes för att klara kvaliteten
i vården och hushålla med resurserna. 

Ett första steg blev att sjukhuset un-
der jourtid tog ansvar för alla patienter
inskrivna i den kommunala hemsjukvår-
den. Sjuksköterskorna kan därmed kon-
takta den medicinska sjukhusjouren för
konsultation och vid behov skicka in pa-
tienterna direkt till medicinklinikens
vårdavdelningar när akutmottagningen
är stängd. Nyordningen har lett till att
många fall kan lösas direkt per telefon.
Sjukhusjouren är också tillgänglig för
primärvårdsläkarna på jourläkarcentra-
len under kvällar och helger. 

I dag hålls fler utbildningsdagar och
möten gemensamt. Sedan år 2000 arbe-
tar man även mer aktivt för att läkarna i
utbildning ska vistas både på sjukhuset
och på vårdcentralerna. 

Enligt Thulin innebär samarbetet inte
något revolutionerande nytt. Kontakter-
na har funnits där tidigare liksom visio-
nen om obrutna vårdkedjor. Men nu drar
man mer åt samma håll. 

– Det låter väldigt självklart med en
övergripande helhetssyn men så är det
tyvärr inte, säger Thulin.

Vinster för patientsäkerheten
Han ser närsjukvården som en process
som ständigt måste hållas vid liv. Inte
minst på grund av personalomsättning-
en.  Men samtidigt är det rätt väg att gå.

– Här finns stora vinster att göra. Inte
minst för patientsäkerheten. Det ser vi
när det gäller till exempel medicinering-
en där mycket information tappas bort
vid byte av vårdform, säger Thulin.

En fungerande närsjukvård behöver
inte betyda fler läkare, anser han. Istället
lyfter Thulin fram behovet av mer ut-
bildning. Dessutom måste läkarna kun-
na sätta gränser för hur långt de ska dri-
va olika former av behandlingar. 

– Patienternas behov är inte alltid det-
samma som mer och mer sjukvård. Vi
måste tänka efter och inte bara ordinera
för ordinerandets skull, säger Thomas
Thulin.

Erik Skogh
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En fungerande närsjukvård behöver inte innebära
fler läkare, anser Thomas Thulin, överläkare på
medicinkliniken vid Landskrona lasarett.


