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Vad skulle hälso- och sjukvården kunna göra i mötet med den enskilda patienten? Vilka 
hinder finns idag? 
 
Möjligheter: 

• Kontaktyta: Primärvården träffar 80 % av pop under 2 års tid. 
• Ger hälsofrågor och prevention relevans för pat: Sätt det pat söker för i relation till 

hälsa och livsstil. 
• Läkarrollen har tyngd –men : 
• cave rådgivning !– Motiverande samtal med patientcentrering framgångsfaktorer 
• Unga och kommande läkargenerationer vill arbeta hälsofrämjande –samhällsintresset 

ökar och lågstatusstämpeln på väg bort, i alla fall bland unga allmänmedicinare. 
  
Hinder: 

• Hälso- och sjukvårdstrukturer/politisk organisation som sätter sjukhusvården i 
centrum och primärvården perifert. 

• Listtal på över 1500  per dr./ brist på framtidsplanering  
• Fokusering på absolut tillgänglighet och lättinventerade, men ofta fiktiva, mätmål 

som antal ”pinnar”. Pinnstatistik visar inget om vad vården uppnår! Tillgängligheten 
måste vara för dem som bäst behöver vården – inte presumtiva väljare!   

 
Ovanstående leder till för få, och stressade doktorer i primärvården med minskad kontinuitet i 
pat.–läkar relationen. Den tid som kan lösgöras i en kontinuerlig, långvarig relation ägnas i 
stället åt att krampaktigt försöka läsa sig till något om pat i journalen och inte göra 
biomedicinska fel. Utbildning i effektiva konsultationsmetoder prioriteras ej då 
utbildningsbudgeten ligger på 3000 kr per år. Ej heller får hälsosamtal/prevention någon plats 
i patientmötet när det snabba (men dyra, och ofta ineffektiva ) sättet att lösa problem med 
mediciner premieras. Att införa nya konsultationsmetoder tar tid i början. Tid som är 
välinvesterad när patmötet ger mer resultat i form av ökad complience såväl i medicinintag 
som  livstilsförändringar. 
 
((Prioritering :En studie från Australien visar att om vi skulle följa alla påbud om vad vi ska 
genomföra skulle arbetsdagen vara 16,3 timmar för den genomsnittlige allmänläkaren…)) 
 
Samarbete: 

• Dålig kontakt mellan de som styr vården och de som utför den leder för de senare till 
en  maktlöshetskänsla i kombination med upproriskhet. Man orkar inte genomföra 
de förändringar som föranstaltas. 

• Ofta upplevs påbud om hälsofrågor som pålagor från de styrande vilket skapar 
motstånd. Arbeta underifrån i stället för toppstyrt. Cave kommandoutbildningar! 

• 97,5 % av allmänläkarkåren vill ha mer utbildning i alkoholfrågor, t.ex. Ge dem 
utrymme till detta ! 

• Vi måste lära oss tala samma språk /termer och lära oss varandras möjligheter och 
spelregler 

• Värna om kvalitet, inte bara kvantitet i styrsystemen 


