Dialog

om primärvården 2012

Rapport från fyra dialogseminarier och en webbenkät våren 2008

Läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, sjukgymnaster, administratörer, politiker, cirka 70 deltagare i varje seminarium samlades på tre platser i länet för att skapa en vision om framtidens primärvård.

Patientens behov i centrum när
framtidens primärvård diskuteras
Aktiva mer kunniga patienter,
mer egenvård och prevention,
fler kontakter via Internet,
cityakut för aktiva arbetsföra,
helhetsgrepp för multisjuka...
Det var några av de saker som togs
upp när medarbetare i hälso- och
sjukvården, administratörer och politiker samlades för gemensamma dialog-seminarier på tre platser i Jönköpings län i mitten av februari.
Målet var att tillsammans diskutera fram en vision för primärvården
i Landstinget i Jönköpings län 2012.
Samtalen skulle utgå från patienternas

behov, vilka som behöver samarbeta
och vad som händer i om- världen.
Alltihop ska sedan sättas samman till
en handlingsplan.
– Vi ska bara diskutera vilka behov
de fyra största patientgrupperna har.
Lösningarna spar vi till senare och
kommer med i den handlingsplan vi
kommer att ta fram, sa Mats Bojestig,
planeringsdirektör i Landstinget.
– Ett bra initiativ och vi hoppas nu
att våra synpunkter beaktas, sa en av
deltagarna.
Cirka 70 personer deltog i varje
seminarium. Deltagarna delades in i
nio mindre grupper, först med delta-

gare från samma typ av verksamhet
eller yrke, därefter i grupper med
personer från olika verksamheter,
liksom medarbetare i vården blandat
med politiker.
Det hela kompletterades med en
enkät på internet där allmänheten
inbjöds att säga hur de vill ha framtidens primärvård samt ett seminarium med representanter för 20
patient- och pensionärsorganisationer. Vad som sas redovisas i det här
häftet.
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Syfte och bakgrund:

Ta fram en vision för
primärvården 2012!
Uppdraget för dagen var att ta fram en vision
för primärvården, en vision som ska samordnas
med Landstingets vision: För ett gott liv i ett attraktivt län.
Arbetet är ett uppdrag från landstingets politiska ledningsgrupp och genomförs i flera steg:
• Först en kartläggning av nuläget
• Sedan tre dialogseminarier med företrädare för medarbetarna i vården
• Samtidigt en webbenkät för allmänheten att besvara
ochdiskussioner med pensionärsorganisationerna
• Därefter en sammanställning och en handlingsplan som
bygger på det som kommit fram och som ska leda fram
till en förnyelse av primärvården 2012.
Vilka var med?
Representanter från primärvården, kommunerna, specialistsjukvården, folkhälsoavdelningen, landstingsstyrelsen, ledare i primärvården och medarbetare i privat
verksamhet.
Bra kan bli bättre
En första kartläggning av primärvården är redan gjord
och visar på en bra fungerande primärvård i mångt och
mycket, som också kan bli bättre i ett och annat.
Den visar att Landstinget har en mycket omfattande
verksamhet. Det är variation i en befolkning som har
olika behov. Medarbetarna arbetar i olika organisationer,
tillgängligheten är god. Variationen i kostnader är stor,
personalförsörjningen fungerar så när som på läkare vid
några vårdcentraler och det pågår mycket utvecklingsarbete.
Vilka behov?
Frågan är nu vad det är för behov som detta system ska
tillfredsställa?! Det är detta som Landstinget vill få fram
genom att låta deltagarna i seminariet med sina olika perspektiv beskriva. Vad anser man i kommunen är viktigt?
Vad tycker man är viktigt för slutenvården? Hur ställer
man sig till detta i den vård som bedrivs i privat verksamhet?
– Vi ska fråga kunderna vad de vill med en stor enkät,
men erfarenheten visar att svaren inte brukar innehålla
så långtgående idéer. Men ni som är i verksamheten vet
mer om vilka landvinningar som gjorts och vad som väntas. Ni har kompetens i teamen. Ni är de som kan göra
språnget in i framtiden bättre än någon annan, sa Mats
Bojestig i sin inledning till seminariet.
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Hallå där Mats Bojestig,
planeringsdirektör

Fungerar inte
primärvården idag?
– Jo, Landstingets primärvård
fungerar relativt
bra idag. Vi har
mätningar som
visar att befolkningen är nöjd.
Vi har en bra
bemanningssituation som
dock behöver
bli bättre – det
kan vi behöva
utmana.

– Även om primärvården fungerar bra idag så
finns det en mycket stor spridning i kliniska
resultat mellan primärvårdsområdena. Det
visar den karläggning vi gjort. Det är en stor
utmaning för förbättringar. När patienterna
får ökad insyn i de kliniska resultaten vill de
förstås ha den bästa vården.
Går det verkligen att få fram nya idéer på
det här sättet?
– Det finns en risk att man bara tittar på det
som närmast framför en. Därför uppmanar jag
alla att tänka fritt, inte begränsa sig. Våga tänk
nytt; varken här eller i enkäten behöver man
känna några ekonomiska begränsningar.
Varför tittar ni även på vad som händer i
omvärlden?
– Det sker också stora förändringar i omvärlden som påverkar synen och kraven på
primärvården. Det är därför vi även frågar om
omvärlden, t ex om valfrihet är viktigt, bästa
möjliga kvalitet, om bemötande är viktigt,
tillgänglighet etc.
– Idag har varje större livsmedelsaffär öppet från klockan 08 till 22. Hur påverkar det
allmänhetens syn på vårdcentralernas öppettider?
– Vi behöver ha detta som avstämning för
att se vilken modell vi ska ha i framtiden. Sen
ska vi ta fram att det i olika patientgrupper
kan finnas olika behov – det är viktigt att ha en
primärvård som täcker behoven. Om vi bara
går på en bred modell så kan viktiga grupper
tappas bort sett ur sjukdomsperspektiv.

Primärvårdsdialogens
utmaningar
Fokus på fyra patientgrupper: äldre multisjsuka patienter,
kroniskt sjuka, akut sjuka i arbetsför ålder, barn och ungdomar.
Vad vill vi uppnå för de utvalda patientgrupperna?
• Vilka är behoven?
• Vilka behöver samarbeta?
• Vad händer i omvärlden?
Tänk inte på vad som är möjligt – då begränsar ni er. Vi är
inte här för att hitta lösningarna! Och ni som finns utanför
primärvården, se vad ni kan hjälpa till med.

”Folk kommer inte att acceptera att det
bara finns en lösning. De som har pengar
kommer att säga ”Vi fixar det själva!” om
det inte fungerar.”
Sagt av deltagare i en av grupperna.

”Jag har ibland tänkt att de skulle finnas
en ”Äldreombudsman” för vården, som kan
hjälpa äldre som ofta söker för sent, inte vet
vad de kan få och därför att den gammeldags tryggheten med närhet till familjen inte
finns kvar.”
Sagt av deltagare i en av grupperna.

Landstingsråd Rune Backlund, c, inledde seminarierna
och var med alla tre dagarna.

”Om patienterna stärks så kommer de att
agera annorlunda. De kroniskt sjuka kan sin
sjukdom och vet att det finns mycket info på
nätet”
Sagt av deltagare i en av grupperna.
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Röster från gruppdiskussionerna

De multisjuka blir mer aktiva...
Vårddialogs utsända redaktörer
gick runt i grupperna på Arken i
Värnamo och Träcentrum i Nässjö. Vi lyssnade och fångade upp
synpunkter, så som vi uppfattade dem. Förhoppningsvis kan
citaten leda till egna reflexioner
och diskussioner runt fikabord
och på avdelningsmöten.

Äldre multisjuka
– Äldre multisjuka behöver en vårdplan, som kanske kan kallas kontrakt.
Det kan bli en trygghetspunkt för
patienten själv och för anhöriga.
Marianne Jansson, verksamhetschef
Nässjö.
– Vi behöver förståelse för vad
vården förmår att göra. För att nå
den förståelsen behöver vi ha mycket
personlig kontakt med patienten.
Magnus Unger, distriktsläkare
Tranås.
– Det behövs ett system som familjecentraler, fast i andra ändan av livet.
Där kan de äldre multisjuka få stöd
med allt som kan öka tryggheten,
inte bara behandling av sjukdom. Vi
kanske ska kalla det hälsohotell.
Jörn Frank-Nielsen, distriktsläkare
Nässjö.

Många idéer togs upp och flera livliga diskussioner och samtal fördes i olika
gruppkonstellationer.
– I Sävsjö har vi hjälp av apotekare
en dag i veckan. Att kunna läsa deras
anteckningar i journalen underlättar
vårt arbete mycket.
Christoph Schröder, distriktsläkare
Sävsjö.
– De multisjuka blir mer aktiva och
kommer att kräva mer avancerade
hjälpmedel för att kunna fortsätta
att vara aktiva. De kommer att vara
beredda att betala själva för att få
senaste modellen av hjälpmedel.
Nicoline Wackerberg, kvalitetsutvecklare i Eksjö, med flera i rehabiliteringsgruppen.

– Ge läkarna större möjligheter att
komma ut i hemsjukvården, att se
patienterna i deras hem.
Pia Ohlson, distriktsläkare Värnamo.
– De äldre multisjuka behöver upplevelser för att få högre livskvalitet.
För det kan vi ta hjälp av frivilligorganisationer och pensionärer. Allt ska
inte skötas av vården.
Birgitta Sallmén, instruktör laboratoriet i Gislaved.
– Primärvården kan inte lova total
valfrihet, men vi borde kunna lova att
patienterna får välja bort det som de
inte tycker är bra.
Pia Ohlson.
– Det behövs sviktplatser när det havererar hemma. Idag tvingas många
äldre multisjuka ta omvägen via sjukhuset för att få en vårdplanering.
Per Andersson, distriktsläkare Skillingaryd.
– Det är bra om människor som flyttar till äldreboenden får behålla sin
gamla doktor för att bevara kontinuiteten.
Per Andersson.
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– Det måste finnas resurser för rehabilitering och prevention även på
nittioåringar som bryter benet.
Jenny Thorén, sjukgymnast Vaggeryd.
– Vårdlots? Nej, det behövs inte
en kategori till i vården. Det är vi
distriktsläkare som ska vara lotsarna.
Det är en av de mest tillfredsställande
uppgifter jag har att kunna ge kloka
råd och vara med och samordna vården för mina patienter.
Per Andersson.
– Det vore schysst om ni som bestämmer talar om hur det kommer att
se ut i framtiden. Kommer hemsjukvården att drivas av landsting eller
kommun?
Ann-Sofi Scheel, distriktssköterska,
Skillingaryd.

Anette Peterson ledde gruppövningarna

Kroniskt sjuka
– Livskvalitet handlar mycket om
känslor. De kroniskt sjuka behöver
känna samhörighet, inte ensamhet.
Därför ska vi underlätta för dem att
vara tillsammans med andra människor.
Christoph Schröder.

– Vi vinner på sikt på att patienterna
blir kallade till återbesök så att de
verkligen kommer. De behöver inte
alltid komma till en doktor. Specialsjuksköterskorna kan ta ett stort
ansvar för de kroniskt sjuka.
Pia Ohlson.

– Låt individens behov styra vårdbesöken, inte vi i vården.
Marianne Jansson.

– För de som är kroniskt sjuka och
yrkesverksamma är rätt kompetensnivå viktigare än kontinuitet.
Otti Trulsson, verksamhetschef
Gislaved.

– Patienten ska veta vem de ska kontakta just när de har behov.
Marie Bäckström-Andersson, primärvårdschef Eksjö.
– Vi ska kunna ge kroniskt sjuka
återkoppling på de insatser och den
egenvård de själva gör. Till den här
gruppen kan vi använda mer it-stöd.
Marie Bäckström-Andersson.
– Vi måste klargöra hur länge primärvården ska ha ansvaret för underhållande behandling, exempelvis efter
en stroke.
Emilia Roholt, arbetsterapeut, Värnamo.

– En framgångsfaktor är att vi tar
till oss och använder de nationella
vårdprogram som finns för stora sjukdomsgrupper.
Ragnhild Smeagård, BVC-sköterska,
Värnamo.
– Fler patienter med kroniska sjukdomar, som idag går på sjukhusen,
skulle kunna flyttas över till primärvården, men vi har inte kunnat ta
emot dem på grund av underbemanning.
Pia Ohlson.

Akut sjuka
–Alla med skador ska bli behandlade
som fotbollsproffset Henke Larsson. De ska få program för intensiv
träning utan väntetider och de ska
kunna följa sitt träningsprogram via
Internet.
Nicoline Wackerberg med flera.
– Nyckelord för akut sjuka är; just
nu, lättillgängligt och snabbt. Jämför med en flygning. Patienten vill
checka in smidigt, planet ska gå på
minuten och måste de vänta kräver
de att få veta varför.
Otti Trulsson.
– För att primärvården ska klara livsstilsfrågor och prevention behöver vi
samverka med instanser som vi inte
har gjort tidigare; kyrkor, föreningar
för olika etniska grupper med flera.
Otti Trulsson.

forts
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– Det måste bli enklare att boka tid, ansåg flera bland borden.

– Kan vi behålla det antal läkare som
finns i primärvården idag även år
2015 så ska vi vara glada.
Anders Åhre, distriktsläkare
Gislaved.
– Det är inte bara patienterna utan
även personalen som ställer högre
krav. Dagens semestervikarier tackar
inte och tar emot ett schema, de vill
själva ställa krav på vilka dagar de
ska jobba.
Jaana Melle, verksamhetschef,
Gnosjö.
– Tidbokssystemet behöver moderniseras. Det måste bli mycket enklare
att boka tid. Medborgaren förstår inte
dagens system när det bara finns tider
några dagar framåt.
Peranders Johansson, m, landstingsstyrelsens ordförande.
– Befolkningen ställer större krav
idag på att samhället levererar tjänster och att de ska kunna välja. Det är
den största förändringen i omvärlden
som primärvården har att förhålla sig
till.
Rune Backlund, c, landstingsråd.
– Det behövs en nationell egenvårdsrådgivning på olika språk som är
öppen även på jourtid.
Claes Hultberg, distriktsläkare,
Råslätt.
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Barn och ungdomar
– Mer resurser till barnavårdscentralerna. Där följs barnen med en kontinuitet som är unik i världen. BVC
kan arbeta med preventiva insatser
mot fetma, astma med mera.
Lars Larsson, barnläkare Eksjö.
– Viktigt att samla ännu mer resurser
på familjecentralerna. Idag finns det
unga föräldrar som inte vet hur de
ska bada sitt barn.
Ann-Chatrine Ignell, barnsjuksköterska, Tranås.
– För barnfamiljerna behövs både
verkliga samlingspunkter, som familjecentraler, och webbaserade möjligheter till kontakt.
Inger Ekengard, barnläkare,
Huskvarna.

– Vi måste arbeta för att elevhälsan
rustas upp. I skolan är kuratorernas
uppgift viktigare än doktorns.
Lars Larsson.
– Vården ligger tio år efter utvecklingen i övriga samhället när det
gäller att möta kundernas krav. Vården behöver pröva nya vägar för att
möta behoven.
Rune Backlund.
– Förutom diagnostik, vård och
behandling så tror jag att primärvården kan spela en roll som kunskapscentrum dit patienterna kan vända sig
för att få hjälp med att värdera det de
har läst sig till.
Rune Backlund.
– Jag hoppas mycket på familjecentralen som öppnar i Sävsjö inom kort.
Jag har aldrig tidigare varit med om

Akut sjuka ska kunna
chatta med sin doktor
Livliga diskussioner kan rapporteras från dialogseminariet
i Jönköpings sjukvårdsområde, som hölls på Jönköpings
Hotell och Konferens.

att placera så många tonåringar med
neuropsykiatriska funktionshinder
som vi har gjort den senaste tiden.
Anders Åberg, socialchef Sävsjö.
– Vi kan kanske utveckla konceptet
familjecentraler så att de också
vänder sig till familjer med större
barn.
Rune Backlund.
– Mer samverkan med skolorna för
att stimulera rörelse, göra sittanalyser
och stresspreventiva insatser.
Nicoline Wackerberg med flera.
– Primärvården borde kunna erbjuda
hjälp för att avlasta flerbarnsfamiljer
på vårdbesök. ”Lektant”, bollhav,
lekhall?
Nicoline Wackerberg med flera.
– Hur kan vi använda nätet, där
ungdomarna finns, mer? Alkohol och
könssjukdomar blir jättestora frågor
framöver.
Ann-Christin Johansson, sjukvårdsdirektör, Värnamo.

Grupp med deltagare från barnoch ungdomsmedicinska:
I den här gruppen började det hela
med en allmän diskussion om behov.
– Allt fler barn diagnostiseras för
neuropsykiatriska diagnoser – detta
borde lyftas fram. Här fungerar vården inte så bra som för barn med andra diagnoser.
– Vi har också nya patientgrupper
med cancerdiagnoser som får ett vuxenliv med besvär.
– Vi bör bygga ut nätet mer så att
man kan prata med sin doktor, sin
sjukgymnast för att få råd och vägledning.
– Landstinget borde ha artikel som
återkommer i LandstingsNytt som
heter ”När det krisar…” som kan
vägleda befolkningen. Det kunde påverka tillgängligheten till det bättre.
– Vissa läkemedel skulle kunna
finnas i affären för att avlasta hälsooch sjukvården. Redan nu kan man
beställa receptbelagda läkemedel och
alkohol via nätet. Sök på sömnmedel
t ex!
– Landstinget skulle också satsa

mer på reklam om egenvård för att
avlasta primärvården.
Efter en stund kom deltagarna in på
samarbete:
– De kroniskt sjuka saknar specialistkonsulter i primärvården. I Habo
hade de visst åtta sådana konsulter
förr.
– Samarbetet med psykiatrin borde
förbättras.
– Patienter har behov att ställa frågor. Kommunikation via nätet vore
bra, då kan patienterna kallas mer
sällan. Då får ”Patientens direktkanal” en annan dimension. Inte bara
klagomål, utan även öppet för att
ställa frågor.
– Direktkontakten är viktig, HUR
spelar ingen roll, det kan till och med
vara via ”röksignaler” bara kommunikationen fungerar. Det gäller att
bygga upp ett förtroende.
– Vi i primärvården har ett enormt
område att behärska, vi behöver läsa
på så att vi kan bekräfta för patienten
att det är riktigt det som de läst sig
till.
Vi lyssnade en stund på gruppen
från Folkhälsoavdelningen:
Om akut sjuka i arbetsför ålder:
– Vård på webben är bra för den
här gruppen. Att kunna chatta med
sig doktor. De behöver ofta lätt och
snabb hjälp.

– Idag finns ingen primärvård för
barn- och ungdomspsykiatri, men
det kommer troligen att behövas i
framtiden. De psykosociala teamen
måste bli större och ta emot patienter
i alla åldrar.
David Rydin, biträdande verksamhetschef, psykiatriska kliniken,
Värnamo.
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SIM-mottagningarna i länet är också bra.
– Den här patientgruppen är i behov av rätt
kompetens, dvs någon
som kan säga hur vi ser
på saker och ting idag.
Förr var det rätt att ligga
i sängen vid ryggskott,
idag ska man upp och gå.
Bland deltagande
politiker fick vi bland
annat
höra detta om
patientgruppen akut
sjuka:
– Det är tokigt om bokningen är så begränsad i
dagar framåt att man måste ringa dagen efter igen för att få tid någon dag
senare.
– Om företagshälsovården också
får rätt att ha primärvård får det inte
bli så att vissa har dubbel sjukvård
…
– Det måste finnas en möjlighet för
de som arbetar att styra när de ska få
tid till primärvården. SMS kan vara
bra som påminnare.
– Det är viktigt att man utnyttjar
alla yrkesgrupper i primärvården
ordentligt.
– Det är tokigt att man inte kan
komma till luckan och få en tid, men
att det är okej om man kliver utanför entrén och ringer samma person
bakom luckan.

”För äldre multisjuka behöver
vi fler mobila enheter”

En grupp med deltagare från specialistsjukvården diskuterade samarbete:
– Privata aktörer och frivilliga
organisationer bör komma in mer.
- Samarbete med pensionärsorganisationer som i Passion för livet kommer
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vi att få alltmer av. Även samarbete
med folkrörelserna.
För kronikerna behövs samarbete i
nätverk och mer egenvård. Det gäller
att ta till vara och utveckla det friska
hos patienten, och att bygga sociala
nätverk.
– Vi har försökt samla gamla människor och där kommunicera vår
kunskap.
Familjecentraler är något fantastiskt. En modell att ge riskgrupper
bättre stöd och en möjlighet att koppla in extra resurser som barnpsyk
redan på ett tidigt stadium.
– Man borde ha vårdkedja som flyter
med hela livet!
Senare efter kaffepaus gick deltagarna ut i mixade grupper. Här är
vad en grupp sa om äldre multisjuka:
Det är bra med en fast läkarkontakt
för denna grupp, men förut har vi
varit alltför fixerade vid läkargruppen. Ibland kan en kontakt med sjuksköterska vara viktigare. I vilket fall

ska det vara så få
personer som möjligt kring patienten.
– Vad gäller läkemedel brister det
i helhetssyn kring
de äldre!
– De anhörigas
behov är också
viktiga i detta sammanhang, vi får
inte bara se patienten. Men hur fångar
vi in de behoven?

Det gäller hitta
andra vägar in i
systemet...

– Vi i primärvården har diskuterat att
vi borde ha platser på geriatriken där
vi kunde lägga in patienter. Det gäller att hitta andra vägar än via akutmottagningen för äldre multisjuka
att komma in och tas om hand. Det
skulle avlasta akuten också. T ex i
Lund har de geriatrisk kompetens på
akuten.
Frågan är om man inte skulle ”vända kuttingen” och lägga in patienter
på kommunala platser/äldreboenden
istället. Där trivs patienten bättre.
Då kan läkaren komma till patienten
istället och vi kunde ha fler mobila
enheter. Å andra sidan finns inte alltid alla nödvändiga resurser ute hos
patienten.
– Scenariot är att vi kommer att få
fler multisjuka äldre, att vi skjuter på
åldrandet och insjuknandet.
Inom psykiatrin har vi sällan äldre.
De flesta är mellan 18 och 40 eller
50 år. De få äldre vi har är svårt att
skicka vidare. Till oss måste man
nästan tvångsintas, med intyg etc.

Grupp 2 om äldre multisjuka:
– Den här gruppen kommer att öka
och kraven på oss kommer att öka.
– 40-talisterna har läst om äldrevården och har en uppfattning om
att den inte fungerar så bra. Jag tror
att de kommer att sluta sig samman
och själva se till att anställa någon
som ser efter dem. 40-talisterna som
pensionärer har det gott ställt, de har
rest mycket och tröttnat på det, då
lägger de sina pengar på en hjälp eller koordinator i hemmet istället.
Det måste finnas fler som delar
på arbetet i primärvården, distriktssköterskor måste hjälpas åt, annars
”äter jobbet upp oss”.
Om akut sjuka i arbetsför ålder sa
gruppen:
– De sköter sig själva om tio år, men
är de som hörs, och det är de som
blir multisjuka äldre så småningom.
Vi bör jobba mer med webben utöver telefonrådgivningen.
- Webben är bra också för kroniskt
sjuka och för föräldrar till barn.
– Bemötandet i telefonen är det viktigaste. Det måste vara en bra person.
I en tredje grupp diskuterades företagshälsovård och vårdtyngd:
– Om företagsvården får den lätttare primärvården för arbetsföra
och primärvården äldreboenden och
tyngre vård, då kan det blir svårare
att rekrytera.
– Jämför med när SIM-mottagningarna fungerar bra, då blir jobbet
tyngre för läkarna.

Vad säger deltagarna?
Vi bad några deltagare svara kort på ett par frågor:
Vad gillar du detta sätt att samla vårdpersonal och politiker
till dialogseminarier?
Vad vill du för framtidens primärvård?
Elisabeth Hammarlund, verksamhetschef Vetlanda primärvårdsområde:
– Detta att samla alla olika yrkesgrupper och be
dem fundera över
hur primärvården
kan bli bättre är
bra. Vi har kanske
lite hög medelålder bland oss som
är här.
– Jag tror att i framtiden kommer
patienter med kroniska sjukdomar
som astma och diabetes inte att ha behov av att träffa sin doktor så ofta. Det
kommer att räcka med att rapportera
in sina data och få svar via webben.
Morgondagens patient kommer att
ställa andra krav och t ex kräva andra
öppettider eftersom de har svårt att
vara lediga på dagtid. Dagens system
byggdes upp under en tid när mammor var hemma och kunde följa sina
barn på dagtid.
– I framtiden kommer primärvården
att vara spindeln i nätet för vården,
men det betyder inte att allt görs i vår
regi.
Anne Wilderoth, folkhälsoplanerare och processledare för Hälsofrämjande sjukhus på Höglandet:
– Medarbetare
blir mer delaktiga
genom en sån här
sak som Dialogen. Får de vara
med blir de också
mer positivt inställda. Det gäller
att ta vara på folks
synsätt genom att ha med människor
som är i olika stadier i livet, eller i
olika yrken. Därmed får man in olika
reflektioner, som skapar möjligheter
att tänka nytt, att lyfta diskussionen.
Vi får också en chans att få en gemensam bild av var vi står idag; sen kan vi
gå vidare.

Om framtidens primärvård:
– Mina behov är att få tillgänglighet
och ett lika bemötande oavsett vårdcentral. Bemötandet är viktigt.
– Jag vill få veta vilka alternativ som
finns, vill veta att motion kan vara alternativ till medicin, vill få veta vilka
möjligheter som finns. Det är viktigt
att det finns hög kompetens även i
små orter. Förebyggande vård ska finnas med var jag än befinner mig. Jag
ska få den kunskapen via hälso- och
sjukvården!
Nicholine Wackerberg, vårdutvecklare, Höglandssjukhhuset:
– Dialogen är
bra, men vi måste också få med
röster från den
största grupp som
söker vård, de
äldre multisjuka.
Dem kan vi nå via
hemtjänsten och
webben.
– I framtiden ska primärvården vara
den första och största instansen. Esther visar att för att vård nära hemmet
ska fungera måste primärvården vara
utbyggd – det är den centrala punkten.
Vi ska också vara öppna för alternativa vårdformer. Alla människor har
olika behov och söker sig olika vägar.
En del vill se sin doktor i ögonen, andra behöver inte träffa honom.
Lars Andrén, distriktsläkare,
Gnosjö:
– Det här blir
mer översiktliga
diskussioner än
om vi bara skulle vara inom en
grupp. Genom att
byta kan vi se på
saker från olika
håll, men oavsett vad vi tycker så betyder det inte att det blir stora förändringar i hälso- och sjukvården över en
natt.
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– Dialogen är ett bra tillfälle att få
ge uttryck för sina synpunkter, men i
slutändan har det nog liten betydelse.
– Det är hos de äldre multisjuka som
de stora behoven kommer att finnas
– där är inte vården bra. Vi har inte en
bra organisation för det. Vi har t ex inga
alternativ till sjukhuset för gamla som
får feber och som inte kan vara kvar
hemma. Kunde vara något för en förändrad hemsjukvård, men då krävs det
att finns platser – lediga platser – där
och att vi jobbar i samma organisation.
Det är många pusselbitar som ska komma på rätt plats.
Claes Hultberg, allmänläkare i
Jönköping, med i Programgrupp
primärvård:
– Jag tror att vär
det i det här ligger
i att vi i primärvården tycker lite
i de här frågorna
och att politikerna
får höra att vi är
samstämmiga.
Det kanske inte
är så mycket nytt som kommer fram,
men det är värdefullt att de får höra de
utmaningar vi sett.
– Det är trevligt med en dialog om
primärvården. Nu finns plötsligt ett intresse som jag inte sett på flera år.
– Det är bra om vi i primärvården och

i programgruppen får en insyn i hur
processerna rullar vidare och blir till
en handlingsplan; när vi går från vision
till handlingsplan.
Birgitta Sallmén, biomedicinsk analytiker, Värnamo sjukvårdsområde:
– Det känns bra
att möta olika yrkesgrupper och att
vi försöker tänka
oss in hur vården
ser ut ur patientens
synvinkel.
Även om vi inte
vet om det är exakt så de tänker tycker jag att det ändå
tillför något.
Annika Park, MAS, Nässjö kommun:
– Jättebra med
tvärprofessionella grupper i
Dialogen! Intressant att höra olika
synvinklar. Det är
viktigt att se likheter och helheter.
– Vad gäller
framtidens primärvård skulle allt vara
enklare med en sammanslagen hemvård för att få en helhet kring de multisjuka.

Marianne Tollin, chef Folkhälsoavdelningen:
– Det som framför allt är bra är att
vi ser detta som
helheter genom
att vi frågar alla,
från medarbetare
till medborgare
för att få en kartläggning. Primärvården är en viktig aktör när det gäller
folkhälsan, t ex i arbetet med missbruk
genom motiverande samtal. Vi har idag
folkhälsorådgivare med olika ansvar, t
ex för alkoholfrågor, rökning, etc. De
möter ofta patienten på ett annat sätt än
vårdpersonalen.
Maj-Britt Svensson, primärvården
Gislaved:
– Det är positivt
att vi har möjligheten att påverka
genom att vi får
tillfälle att ge våra
synpunkter – jag
hoppas att de tas
tillvara. För det
är viktigt att personalen som är nära frågorna får uttala
sig. Det är viktigt också att det görs
tvärprofessionellt, så att olika yrken
kommer till tals. Omvärldsperspektivet
är också viktigt!

Programgrupp primärvård har en nyckelroll
För alla stora specialiteter finns medicinska programgrupper i Landstinget. Gruppen för primärvård har elva ledamöter och har en nyckelroll i
arbetet med att utveckla primärvården.
De medicinska programgrupperna är länsövergripande. De ska samverka och samordna
mellan olika verksamheter och vårdnivåer. I
uppdraget ingår att bedriva förbättringsarbete
och sprida goda idéer.
En huvuduppgift för de medicinska programgrupperna är att se till att det finns vårdprogram,
riktlinjer och medicinska PM inom verksamhetsområdet och att dessa används.
Grupperna kan föreslå förändringar i verksamheten till respektive förvaltningsledning.
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Här är ledamöterna i primärvårdens programgrupp:
Anette Peterson, sektionschef på hälso- och sjukvårdsavdelningen, ordförande
Ulrika Stefansson, utredare på hälso- och sjukvårds-avdelningen, sekreterare
Christina Nielsen, distriktssköterska, Nässjö,
Claes Hultberg, distriktsläkare, Råslätt
Christina Johansson, primärvårdschef, Jönköping,
Christer Lindholm, biträdande sjukvårdsdirektör,
Värnamo
Kjell Lindström, distriktsläkare, Öxnehaga
Magnus Mattsson-Mårn, distriktsläkare Vaggeryd
Ann-Sofi Simonsson, ekonom, Jönköping
Marianne Tollin, folkhälsodirektör, Jönköping
Marianne Zätterqvist, biträdande sjukvårdsdirektör, Eksjö

Politikerna om primärvårdsdialogen:

Det finns en utvecklingspotential
Vad tycker du om metoden att
vända sig till medborgare och
personal i Vårddialog 2008?
Bo Fahlström, s,
Tranås:
– Det är bra att vi
frågar de friska medborgarna om hur de
vill ha framtidens
sjukvård och även att
personalen får vara
med i processen.
– Nu förutsätter
jag att det blir en öppen politisk diskussion om färdvägen och hur primärvårdens
behov i framtiden ska lösas.
Anders Pansell, kd,
Eksjö:
– Det är mycket
bra. Jag har tidigare
efterlyst den här typen av dialog. Det
är första steget i en
process för att mjuka upp de vattentäta
skott, som ofta finns
mellan kliniker och mellan de som befinner sig i sjukvården och de som står utanför.
– Viktigaste frågorna för primärvården
nu är öppettiderna och att vården flyttas
ännu närmare patienterna. Många patienter tycker det är jätteskönt att få vård i
hemmiljö.
Inga Jonasson, v,
landstingsledamot:
– Vänsterpartiet
vill fortsätta att utveckla den unika och
framgångsrika primärvårdsmodell som
vi har i Jönköpings
län. Vi vill värna om
en primärvård som ger en god vård på lika
villkor för alla länets medborgare.
– Speciellt viktigt är det att stärka primärvården i områden med höga ohälsotal
och att förbättra omvårdnad och rehabilitering för äldre och funktionshindrade
med stora vårdbehov. En förutsättning
för detta är att primärvården hålls samman och att vårdkedjorna mellan sjukhus
- kommun - primärvård fungerar smidigt.
Teamarbetet med olika yrkeskompetenser

i arbetslaget är också mycket viktigt för
att kunna erbjuda bästa möjliga vård.
Teamen behöver stärkas och ibland utökas, Vänsterpartiet har bl a föreslagit att
även apotekare borde kunna ingå.
– För patienter med begränsade kunskaper i svenska språket är det viktigt att
information om vården finns tillgänglig
på andra språk och lätt svenska. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet
måste få en mycket framträdande roll.
– Öppettiderna borde förändras, det behövs en större flexibilitet. Likaså är det
viktigt att de beslut som finns om att alla
har rätt att välja vilken vårdcentral man
vill besöka förankras ordentligt.
Marie-Louise Ekholm, m, Nässjö:
– Den är nödvändig för att vi ska få
veta vad medborgaren upplever att de
behöver för vård.
Det behövs mer dialog i olika former.
– De stora utmaningar är en åldrande
befolkning, möjligheten att bedriva mer
avancerad sjukvård i hemmen och att
öka förtroendet för primärvården både
hos allmänheten och hos övrig vårdpersonal.
Emma Löfdahl
Landberg, fp,
Eksjö:
– Detta är en jättebra idé och jättespännande. Det enda
som oroar mig är att
vi kanske bara får
svar från patienter,
inte från allmänheten i stort. Bara från
dagens brukare, inte morgondagens.
– Det var ett bra upplägg med att vi
först satt ihop med de som kom från
samma yrke eller politiker och sedan
rockaden att blanda alla grupper i andra
omgången.
– Jag tror att det finns en utvecklingspotential i primärvården; att vi kommer
att ha mer och mer vård här. Jag tror
också att folk har lärt sig nu att det är i
första hand primärvården man ska vända
sig till. Det enda vi vet om framtiden är
att världen snurrar allt snabbare och att
kraven blir högre.

Rune Backlund,
c, landstingsråd,
Visingsö:
– När vi i politiska ledningen la
ut detta arbete sa
vi att det skulle
ske i dialog med
verksamheten och i
samverkan med allmänheten, som måste känna delaktighet.
Verksamheten sitter på stor kompetens,
som vi måste ta tillvara.
– Det vi tycker är viktigt är inte säkert
att medborgarna och patienterna tycker
är viktigt. De har andra preferenser än
verksamheten. Men tillsammans kan vi
forma en vision av hur vi vill att primärvården ska vara.
– Med visionen som grund kan vi skapa en handlingsplan.
– Dialogen handlar inte om att recensera dagens vård. Vi ska få fram vilka
behov som finns och utifrån det se hur
nästa generations primärvård ska se ut.
Först därefter ska vi se hur organisationen för det ska se ut.
– I Dialogen vill vi fånga kompetens
och kunskap genom att skapa ett tillfälle
där vi tillsammans tänker fritt. Vi är så
låsta annars i vardagen. Det är viktigt att
få med alla aktörer i smältdegeln.
Carina Ödebrink,
s, Vaggeryd:
– Jag tycker att
det är bra att vi har
en dialog med alla
som är berörda.
Primärvårdsutredningen är jätteviktig. Det känns som
det är lätt att vara överens om behoven,
sedan blir lösningarna stötestenarna.
– Primärvården är en komplex verksamhet, som vi vill att alla invånare i
länet ska ha del av. Det vi har kunnat se
är att primärvårdens uppdrag behöver
tydliggöras. Sedan hur vi ska fördela de
resurser vi har. Det fördelningssätt vi har
är kanske inte det optimala. Alla människor ska erbjudas en likvärdig vård oavsett var man söker vård.
– Det finns en risk också med att ha en
dialog som väcker förhoppningar som vi
har svårt att leda upp till.
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En kort sammanfattning av Vårddialog 2008:

200 deltagare, 50 grupparbeten,
fyra patientgrupper, tre eftermiddagar
Cirka 200 personer deltog totalt, fördelade på tre eftermiddagar i Jönköping, Värnamo och Nässjö. Det var chefer
och vårdpersonal från primärvården, men även representanter från sjukhus, kommuner samt landstingspolitiker.
Totalt blev det 50 grupparbeten kring tre frågor fördelade
på fyra patientgrupper. Äldre multisjuka patienter, kroniskt
sjuka, akut sjuka i arbetsför ålder, barn och ungdomar.
Frågorna var:
● Vilka behov har gruppen?
● Vilka behöver samarbeta?
● Vad händer i omvärlden som påverkar hur vi tar hand
om patientgruppen i framtiden?
Här följer en kort sammanfattning av resultatet av
diskussionerna för alla tre sjukvårdsområdena, fördelade
på några nyckelområden.

En sammanställning av diskussionerna gjordes
direkt i anslutning under mötet.

Äldre multisjuka patienters behov
Tillgänglighet och kontinuitet
Läkarbesök hemma och på äldreboendet, när
patienten behöver det.
Samma doktor.
Minska antalet personer kring patienten.
Snabb plats på korttidsboende.
Väl förberett team
Läkemedelsgenomgångar.
Rehabilitering via konsultativt arbetssätt.
Äldregym.
Ökade krav på hjälpmedel.
Riktlinjer för hur tvärprofessionella team samarbetar.
Kunna möta upp i hemmet i högre grad än
idag, oavsett yrkesgrupp.
Kompetensutveckling vad gäller äldre.
Aktiv och delaktig patient
Personlig coach.
Möjlighet att välja bort det man inte vill ha.
Kommunicera med vården på egna villkor.
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Helhetssyn
Sociala kontakter och meningsfulla aktiviteter.
Äldremottagning, som ungdomsmottagning.
Ökad rehabilitering i hemmet.
Behov av anhörigstöd.
Prevention
Mer förebyggande insatser, riskbedöma fall,
nutrition med mera.
Kartläggning av de äldre.
Kommunikation och IT
Möjlighet att läsa information mellan exempelvis kommun och landsting.
Äldreguide vad gäller omvårdnad.
Omvärlden
Apoteksmonopolet försvinner.
Ökade krav från framtidens multisjuka patienter.
Mångkulturellt samhälle.
Fler äldre multisjuka.
Fler vill bo kvar hemma, men med mer trygghetsstöd.
Mer privata alternativ.

Sammanfattning, forts
Kroniskt sjuka patienters behov
Tillgänglighet och kontinuitet
Fler gräddfiler som AVK-mottagning och diabetessköterska.
Tid i besöket.
Patienten ska kunna påverka besökstider. Generösare öppettider.
Viktigt med planerade och regelbundna besök som
patienten kallas till.
Mindre glapp i rehabiliteringskedjan.
Väl förberett team
Samma vård enligt de riktlinjer som finns.
Kompetensbank via IT.
Specialistteam för respektive diagnosgrupp i primärvården.
Bättre rehabilitering för yngre kroniskt sjuka.
Uppmärksamma psykiskt sjukas stora behov.
Aktiv och delaktig patient
Egenvård via kunskap. Utbildning i sin sjukdom.
Gym för sjuka i spa-liknande miljö.
Mer bassängträning och gruppbehandlingar.
Primärvården ett kompetenscentrum som hjälper
patienten att bli expert på sig själv.
Ha kontaktperson/koordinator.
Individuella rehabiliteringsplaner som följs upp i
hemmet.
Självhjälpsgrupper som inte vården måste leda.
Helhetssyn
Fysisk träning vid psykiska besvär.
Se det funktionella, hur olika områden av livet
fungerar.
Stärka det friska hos kroniskt sjuka.

Involvera anhöriga till patienter med psykiska
besvär så att de kan ligga steget före och slå
larm innan det krisar.
Mer rehabilitering och habilitering till patienter med kroniska diagnoser som ALS, MS och
stroke.
Bättre somatisk sjukvård till psykiskt funktionshindrade.
Prevention
Ihärdighet i livsstilsfrågor. Kroniskt sjuka är
mer utsatta för risker än andra. Motiverande
samtal. Använda FYSS. Utslussning till friskvård.
Kommunikation och IT
Mina vårdkontakter på Landstingets webbplats
användbart för kroniskt sjuka.
Möjlighet att ställa frågor och få svar via mejl
och webb.
Gemensam patientjournal mellan olika vårdgivare.
Omvärlden
Större krav på att kunna resa, ibland med hjälp
av följeslagare.
Effektivare mediciner, minskar sjukvårdsbehovet.
Dyra behandlingar, vilka ska få del av dem?
Etiska diskussioner blir viktigare.
Fler alternativa läkemedel.
Fler kroniskt sjuka blir föräldrar och lever
längre.
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Sammanfattning, forts
Akut sjuka i arbetsför ålder

Barn och ungdomars behov

Tillgänglighet och kontinuitet
Träffa rätt kompetens på vårdcentralen,
inte nödvändigtvis läkare.
Tillåtet att kryssa mellan ett par olika
vårdcentraler.
Flexibla tider och snabb handläggning.
Boka tider via Internet.
Arbetsplatsbesök när det är relevant.
Öppettider efter befolkningens behov.

Tillgänglighet och kontinuitet
Familjecentraler.
Hembesök på jourtid.
Lättillgängligt via IT. Rådgivning dygnet runt.
Ökad tillgänglighet på ungdomsmottagningarna.

Väl förberett team
Sjuksköterskemottagningar.
Bedömning av rätt kompetens första
dagen.
Aktiv och delaktig patient
Egenvårdsrådgivning i alla kontakter
med vården.
Prevention
Mer rehabilitering.
Rådgivning inför utlandsresor.
Livstilsmottagningar.
Information om fysisk aktivitet som
komplement till läkemedel.
Kommunikation och IT
Mycket via Internet, exempelvis sjukgymnast som följer träningen. Chat via
webben.
Omvärlden
Nya sjukskrivningsrutiner.
Patientens rätt att välja vårdgivare.
Annat genusperspektiv på samhället i
framtiden.
Fler alternativa behandlingsmetoder.
Nya intygskrav på vissa patientgrupper.
Nya infektionssjukdomar.

Väl förberett team
Barn med särskilda behov, exempelvis neuropsykiatriska, behöver skyddsnät och väl inarbetade kontaktvägar.
Sjukgymnaster på barn- och barnpsykiatriska mottagningar.
Särskilt stöd för barn från andra kulturer.
Kroniskt sjuka barn har rätt till barnläkare.
Ökad barnpsykiatrisk vård.
”Barnvakt” på vårdcentralen, bollhav.
Aktiv och delaktig patient
Hela familjen viktig i omhändertagandet.
Möta stressrelaterad ohälsa.
Grupper med föräldrar till äldre barn.
Hjälpa föräldrar att se vad som är friskt och vad som är
sjukt.
Helhetssyn
Stöd till unga vuxna.
Kvinnofridsfrågor.
Pappaverksamhet och särskilt stöd till förstagångsföräldrar.
Höja åldersgränsen på ungdomsmottagningar till 25 år.
Prevention
Satsa ännu mer på BVC.
Hälsokurva för invandrare.
Vaccinationsprogram med tydlighet om varför de ges.
Utveckla hälsokurvan till ettåringarnas föräldrar.
Mer resurser till elevhälsa.
Kommunikation och IT
Webbplatser med möjlighet till dialog.
Omvärlden
Fler flyktingbarn och invandrare.
Fler livsstilssjukdomar.
Ökat antal otrygga föräldrar.
Fler funktionshindrade med stort behov av personal.
Genterapi för att förhindra sjukdomar.
Föräldrarna blir äldre.
Mycket mer alkohol.
Spelberoende.
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Sett ur patienternas/länsbornas
synvinkel...
SVAREN PÅ LANDSTINGETS WEBBENKÄT
Esther, Göran, Ing-Marie och Linda, som du möter på de följande
sidorna, är inga riktiga patienter. Men de representerar var sin av de
fyra patientgrupper som länsbornas svar på Vårddialog 2008 har delats
in i. Deras berättelser är sammanställda från många hundra synpunkter
på vad länsborna saknar i dagens primärvård i Jönköpings län.

Esther, 84 har flera sjukdomar
Esther är 84 år och bor på
Höglandet. Hon är påverkad av
hjärtsvikt och har högt blodtryck. Hon har värk i lederna
sen många år. Hon klarar sig
själv hemma. Här är hennes
tankar om vad som kan förbättras i primärvården.
”Det finns ingen som följer prioriteringsreglerna – de som skriker högst hörs
– sen får andra med besvär räkna med att
puffas åt sidan. Jag vill ha samma doktor
som jag känner och har förtroende för,
som känner till mina bekymmer och som
tar sig an hela kroppen.
Men det måste inte alltid vara läkarbesök. Specialutbilda sjuksköterskor och
andra personalgrupper som kan ta vissa
patientbesök! Men då krävs att det finns
en engagerad och kunnig läkare som kan
stå bakom och följa upp. Blodtryck- och
hjärtsviktsvården kan bli mycket bättre.
Inget gjordes
Jag känner flera som har drabbats av stroke, trots regelbundna läkarbesök med för
höga blodtrycksvärden utan att medicinjustering eller andra åtgärder gjorts.
Jag saknar att jag inte kan beställa tid
hos läkare så att jag kan planera min tillvaro, att man ska behöva ringa varje dag
och ändå inte få tid. Det är oförskämt att
bli behandlad så.
När jag väl kommer fram händer det
att jag blir ledsen för att jag känner mig
ifrågasatt. Jag ringer väl inte för att jag
är frisk!

När jag sitter i väntrummet hör jag
mycket jag inte borde höra, för att personalen talar för högt eller är tanklösa.
Vill bli respekterad
Jag vill bli respekterad för att jag har ansvar för mig själv och har det så länge
jag är vid mina sinnen. Jag är kund på
min vårdcentral och önskar ibland ett
annat bemötande. Har ni tänkt på att den
första som möter kunden är receptionisten? Hur hon agerar kan vara avgörande
för hela besöket.
Under läkarbesöket vill jag ha mer tid
för att diskutera mina problem och ställa
frågor. Besöket känns ofta stressigt. Jag
har många frågor som jag vill ha svar på,
men åker ibland hem utan att känna mig
förstådd.
Kronisk värk
Det är många som får kronisk värk för
att det tar flera månader mellan distriktsläkare – remiss – specialist – remiss till
röntgen – provsvar och eventuell åtgärd.
Då har det i regel gått mer än ett år. Oftast får man inte ens remiss. Distriktsläkaren anser sig ha kompetensen själv,
men gör ingenting.
Jag som lider av artros vill delta i
vattenrehabilitering och få möjlighet att gå länge på rehabilitering. Det
är viktigt att det finns behandlingsprogram för olika diagnoser. Då slipper
man oron för att inte det görs rätt undersökningar och behandlingar på min
vårdcentral.
Jag tycker att det ska göras regelbundna hälsokontroller på oss äldre. Jag

kanske inte själv känner mig sjuk, men
vill ändå få komma till en läkare. Då kan
sjukdomar upptäckas tidigt. Det är speciellt viktigt när man inom familjen har
haft flera personer som har haft diabetes
och hjärt- och kärlsjukdomar, som har
avlidit i dessa sjukdomar.”

Patienter med flera
sjukdomar
800 personer som har svarat på
Vårddialog 2008 uppger att de är
multisjuka. Majoriteten av dem
besöker vårdcentralen fem gånger
eller mer under en tvåårsperiod.
Hälften av dem är över 65 år.
De tre viktigaste punkterna för
multisjuka länsbor är att:
● Kunna ringa till vårdcentralen
för att få råd om sjukdomar.
● Få träffa samma läkare varje
gång.
● Det finns distriktssköterskor på
vårdcentralen
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Linda, ensam med två barn...
Linda är 32 år, är ensamstående med två barn, Anton, 7 år,
och Hanna, 5 år. Hon arbetar som undersköterska inom
hemtjänsten i ett samhälle och bor i ett annat, en halvmil
därifrån. Barnen har inga kroniska sjukdomar, men Linda måste ända söka vård för dem minst ett par gånger
per år för förkylningar och andra infektioner.

Inte heller Linda har någon kronisk sjukdom, men känner att kroppen börjar ta
stryk av det slitsamma arbetet. Fast visst
drabbas hon då och då av infektioner som
hon ärvt av barnen, men hennes ekonomi
tillåter inte att hon är borta från jobbet.
Här är Lindas tankar om vad som kan
förbättras i primärvården.
Hjälp på helgerna
”Jag har väldigt svårt att vara borta från
jobbet, eftersom jag arbetar i hemmet
hos de gamla och de väntar på mig. Så
när barnen blir sjuka, är det jätteviktigt
för mig att jag snabbt kan få hjälp samma
dag och att jag kommer fram på telefon
direkt på morgonen. Jag vill också ha
möjlighet till vård på helgerna, både för
mig och för mina barn.
När jag ringer vill jag inte ha besked att
jag alltid ska avvakta, jag kan läsa själv
om olika åkommor, jag vill ha hjälp av
proffsig personal som ger mig ett trevligt
bemötande.
Det kan vara väldigt svårt att nå barnmottagningen på min ort. En gång tog
det över två timmar för att få svar på en
enkel fråga. Hade jag kommit fram di-

rekt, hade dottern kunnat gå på dagis och
jag hade kunnat arbeta.
Öppen infektionsmottagning borde
komma tillbaka för barnen, men i väntrummet det vore bra med separata rum
för infektionssjuka.
Som ensamstående skulle jag uppskatta möjligheten att få hembesök från min
vårdcentral om jag eller mina barn skulle
bli svårt sjuka.
Vill planera
Om jag själv söker vård för en åkomma
som inte är akut, vill jag kunna beställa
tid med god framförhållning så att jag
kan planera in på ledig dag eller byta
med arbetskamrat.
Det är bra om jag kan bli uppringd en
särskild tid på min mobil, då kan jag gå
undan och svara. Satsa mer på IT-tjänster. Det passar oss som har svårt att få
tiden att räcka till.
Jag vill helst gå till samma läkare, som
ska visa empati och intresse. Om jag inte
trivs med läkaren vill jag kunna byta.
Jag måste få gå till vårdcentralen i det
samhälle där jag arbetar, om jag så önskar.”

Barn och föräldrar till
barn
Ett hundratal av dem som svarade, svarade för sina barn upp
till 15 år och utifrån den situation
de befinner sig som föräldrar. I
exemplet Linda, är synpunkterna
också hämtade från de två grupper som inte har egna kroniska
sjukdomar.
80 procent av dessa vill besöka
en vårdcentral nära hemmet och
15 procent vill välja vårdcentral.
● De flesta vill komma dagtid,
men ganska många vill både
komma före och efter sin arbetstid och gärna på helgerna.
● För många är det viktigt att
kunna kontakta vårdcentralen via
Internet.
● De allra flesta prioriterar att
kunna ringa vårdcentralen för
rådgivning.

Göran, kroniskt sjuk...
Göran är 59 år
och har diabetes sen sju år tillbaka, från och till
är blodtrycket lite
för högt. Han bor i
Vaggeryd, men arbetar som gymnasielärare i Jönköping. Här är hans
tankar om vad som kan förbättras
i primärvården.
”Att ha en kontinuerlig fast läkarkontakt
är absolut viktigast för mig. Jag vill träffa
en läkare som jag har förtroende för. Det
har varit svårt att få träffa samma läkare
under längre tid.
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När jag träffar en ny läkare bemöts
jag som om jag aldrig har varit där tidigare. Ett syfte med att upprätta en
medicinsk journal borde vara att vårdpersonalen faktiskt läser den, när jag
kommer på besök. Det gör de tydligen
nästan aldrig.
Måste jag bli sjuk halv åtta...
Det är alldeles för svårt att komma fram
på telefon till vårdcentralen. Det känns
som man måste bli sjuk prick halv åtta
en vardag för att kunna få hjälp. Om jag
lyckas komma fram, pratar de, som om
de helst vill att man inte ska komma.
Jag upplever att jag har svårt att bli
tagen på allvar många gånger. Här

handlar det om bemötande, vilket jag
tycker är synnerligen viktigt. Det är där
det börjar. Utan en god och tillitsfull kontakt fungerar det inte. Det är minst sagt
frustrerande att känna att man betraktas
som mindre vetande.
Mitt arbete kräver god framförhållning. Därför vill jag kunna boka tid längre fram än två veckor. Jag tycker också
att jag med automatik ska bli kallad till
kontroll av blodtrycket.
Det är för svårt att beställa läkartid för
åkommor som inte är akuta.
Många vårdcentraler verkar fungera
som akutmottagningar. Det är kanske
dags att införa öppen mottagning igen för
att få en bedömning av sjuksköterska. Jag

Ing-Marie, 48, med
mindre krämpor...
tycker också att distriktssköterskorna
ska ha mer öppettider för besök.
Det är fullt
Eftersom jag arbetar i Jönköping vill
jag byta vårdcentral. Jag har ringt till
alla vårdcentraler i Jönköping, men det
är fullt överallt. Det ska bli intressant
att se hur det nya fria vårdvalet utformas.
Fler kontakter med vården skulle gå
att lösa över Internet eller telefon, om
man utnyttjar teknik och system bättre.
Jag vill kunna ha mejlkontakt med min
läkare, när jag inte behöver komma till
vårdcentralen fysiskt.
Många av mina ärenden hade kunnat
skötas via webben. Då hade jag inte
behövt ta upp läkartid som någon mer
behövande kunde fått.
Jag vill inte som patient höra från
personalen att det är för dyrt att ta prover. Jag har träffat på diabetessköterskor som tjatar om att det räcker med
tre till fyra stick i fingret om dagen för
att kolla blodsockret. Ligger man, som
jag gör ibland, på under två så behövs
det fler tester varje dygn.”

Patienter med kronisk
sjukdom
Drygt 700 av de som har svarat på Vårddialog 2008 uppger
att de har en kronisk sjukdom.
Hälften av dem är i åldergruppen 45-64 år.
De tre viktigaste punkterna
för länsbor med en kronisk
sjukdom är att:
● Kunna ringa till vårdcentralen för att få råd om sjukdomar.
● Få träffa samma läkare varje
gång.
● Det finns distriktssköterskor
på vårdcentralen.

Ing-Marie är 48 år och hårfrisörska med egen salong och
utan anställda. Hon röker, har inga kroniska sjukdomar men
har senaste åren drabbats av lite kontakteksem, troligen
genom jobbet. Hon bor i samma stad som hon arbetar i, men
salongen ligger i ena änden och bostaden i den andra.
Här är Ing-Maries tankar om vad som
kan förbättras i primärvården:
”Jag är nästan aldrig sjuk, men ändå
bemöts jag med att du är ju ’inte döende, så du får inte komma’-attityden de få
gånger jag ringer för att få hjälp. Det är
en förolämpning. Det känns tyvärr som
om man ofta blir ifrågasatt i telefon.
Svårt ta ledigt
Jag har stora svårigheter att vara
borta från jobbet, jag har ju kunder
som kommer på bokade tider. Därför
behöver jag kunna boka en tid hos
läkare med lite framförhållning för
sådana åkommor som inte är akuta.
Alternativet vore ju att vårdcentralen
hade mer flexibla öppettider, så att jag
kan få komma på kvällen eller helgen.
Jag har inte tid att sitta i telefonkö för
småärenden, om man till exempel bara
behöver fråga något eller för recept. Jag
vill kunna rådfråga via mejl eller kunna
boka själv via Internet. Att bli uppringd
en bestämd tid tycker jag är bra, det passar mig.
Förbered besök via IT
Varför inte erbjuda en IT-tjänst där man
i förväg kan svara på frågor inför kommande besök (symptom, feber, smärta
med mera). Det skulle spara en massa
tid för läkarna inför mitt besök.
Dessutom, jag måste helt enkelt
kunna få välja att den vårdcentral som
ligger närmast min salong. Jag kan inte
stänga i flera timmar, bara för att jag ska
på ett besök för till exempel mitt kontakteksem eller det onda knäet på den
vårdcentral jag ”tillhör”.
Jag vill också helst träffa samma läkare, även om jag inte gör så många
vårdbesök.
Blir jag akut sjuk, måste jag få hjälp
snabbt och samma dag. Hur kan tiderna
vara slut när jag ringer halv åtta på morgonen?
Jag är 48 år nu och har börjat få en
del kroppsliga krämpor. Jag vill kunna

få göra en hälsokontroll, där hela min
livssituation tas upp. Ofta hänger olika
problem ihop. Jag vet att jag borde sluta
röka, därför behöver jag tydlig rådgivning kring livsstil och verktyg för att
förbättra den.
En annan sak också, jag vill inte bli
uppropad med för- och efternamn i
väntrummet och jag tycker att vårdpersonalen ska tänka mer på sekretessen när man står i receptionen och ska
betala. Jag vill inte berätta för alla om
mina problem…
Och tänk om väntrummet kunde vara
lite mysigare och skönare!”

Söker akut, ej långvarigt
sjuka
Omkring 1 700 av dem som
har svarat på Vårddialog 2008
uppger att de inte har någon
långvarig sjukdom, men söker
vård akut, till exempel för hälsokontroll.
90 procent av dem är nöjda
med sin vårdcentral och vill
inte byta.
De flesta är i åldersgruppen
30–64 år.
De viktigaste punkterna för den
här stora gruppen länsbor är att:
● Kunna ringa till vårdcentralen för att få råd om sjukdomar.
● Få ett hälsosamtal eller hälsokontroll utan att vara sjuk
● Kunna kontakta vårdcentralen via Internet
● Det finns distriktssköterskor
på vårdcentralen.
● Kunna besöka olika vårdcentraler vid olika tillfällen och
inte bara dagtid.
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Patient- och pensionärsorganisationerna:

Första besöket är bra, sen rinner
det ut i sanden...
Representanter för runt 20 patient- och pensionärs–
organisationer har också fått chansen att tycka till om
framtidens primärvård. Det skedde på ett dialogseminarium den 14 mars.
Patient- och pensionärsorganisationernas synpunkter ska vägas in när politikerna i höst ska
ta ställning till en vision och handlingsplaner
för primärvården 2012.
Deltagarna diskuterade i huvudsak kring två
frågor:
● Vilka behov har ni och hur kan primärvården
möta dessa behov?
● Vad händer i er omvärld som kommer att påverka vården i framtiden?
Sammanlagt deltog cirka 60 personer, varav
knappt tio landstingspolitiker. Här är ett axplock av synpunkter.
Om vårdkedjan
Många som behöver specialistvård kommer
sen till primärvården för uppföljning. Första
besöket är bra, men sen rinner det ut i sanden.
Har primärvården inte kapacitet att följa upp
specialistvård?
Vid allvarlig kronisk sjukdom behövs specialistläkare. Det är viktigt att primärvården
remitterar till rätt specialist. Det finns exempel
på personer med Parkinsons sjukdom som fått
vänta flera år på remiss.
Om teamarbete
Det behövs kunniga arbetsterapeuter, sjukgymnaster, sjuksköterskor, psykologer och logopeder som kan påverka att man trots sjukdom kan
leva ett så bra liv som möjligt. Att lära sig leva
med sin sjukdom är viktigt.
Om telefontillgänglighet
Det är bra, i och för sig, att man får veta att
primärvården kommer att ringa upp, men som
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kronisk patient har man svårt att vänta vid telefonen på lovad uppringning.
Om samverkan
Hjärt- och lungsjukas förening har erbjudit
sina tjänster till vårdcentralen för att anpassa
fysisk aktivitet för sina grupper. Patienterna är
ofta specialister på sina sjukdomar.
Om förebyggande arbete
Att primärvården jobbar förebyggande med
KOL är bra, enkla tester finns. Likaså att hälsokurvan tar upp frågor om rökning.
Om lika vård
Det är inte acceptabelt att det fungerar så olika
på vårdcentralerna. Hur kan en vårdcentral ha
lyckats med tillgängligheten, medan grannen
har problem? Enheter måste lära av varandra.
Det får inte finnas prestige mellan vårdcentraler.
Övrigt
En spirometrisköterska behövs med uppsökande verksamhet bland rökare och vissa utsatta yrkesgrupper.
Vårdpersonalen ser inte hela individen. Man
får bara hjälp med just de symtom man söker
för. Det behövs mer helhetssyn.
Patienter med fibromyalgi och artros tycker
inte att de blir tagna på allvar av vårdpersonalen.

Vägen till en handlingsplan

Vad händer nu Anette?
genom att det finns sjukskrivningssamordnare på vårdcentralerna.

Primärvårdens verksamhet
växer i bägge ändarna. Från
ökat fokus på att uppmuntra
patienterna till egenvård i ena
ändan till allt mer avancerad
vård i hemmen i den andra. Det
är en viktig lärdom från Vårddialogen med personal och
politiker.

Inom området barn och ungdomar.
Tänk hela familjen! Hur kan vi utveckla familjecentraler och ungdomsmottagningar?
Samverkan med föräldrar, skola och
socialförvaltning är viktigt för barn
som far illa.
Hur tar vi hand om det ökande antalet flyktingar - föräldrar och barn från
andra kulturer?
Vi behöver lära oss kommunicera
på ungdomars vis - kanske via SMS,
chatt, mail mm.
– Det är också viktigt att vi tar med
i planeringen den ökande mängden för
tidigt födda barn som överlever med
bestående sjukdomar och handikapp,
säger Anette.

Anette Peterson, sektionschef på hälsooch sjukvårdsavdelningen, är den som
håller ihop projektet för primärvårdens
utveckling i länet. Som närmaste bollplank har hon planeringsdirektör Mats
Bojestig och medicinska programgruppen för primärvård. I bakgrunden finns
politikerna som har beställt vision, mål
och handlingsplaner för primärvårdens
framtid. Allt material ska presenteras för
politikerna för övervägande och beslut.
Anette har många trådar som ska knytas samman. Resultaten av vårddialogen
med personal och medborgare. Nya lagförslag som berör primärvården, bland
annat om företagshälsovårdens roll, lag
om fri etablering och vårdvalsmodeller.
I höst ska ett förslag vara klart.
– Det var positiva dialogeftermiddagar i alla tre sjukvårdsområdena. Deltagarna var väldigt engagerade och vi fick
många bra synpunkter att ta med oss i
det fortsatta arbetet, säger Anette Peterson.
– Vi fick en bra bild av behoven i de
fyra patientgrupperna. Faktorer att ta
hänsyn till när vi formar framtidens primärvård.
Nu ska materialet analyseras, men
några spontana reflexioner gör Anette.
Inom området tillgänglighet och
kontinuitet.
Närhet till vård kan innebära olika saker
för olika patienter. För akut och kroniskt
sjuka som arbetar kan det vara närhet till
jobbet. För andra kan det vara vård nära
hemmet eller i hemmet.
Är andra öppettider än dagens en viktig fråga? Förhoppningsvis kan medborgarenkäten ge svar på det.
Det behövs större möjligheter att kontakta vården på olika sätt. Telefonråd-

Anette Peterson håller ihop arbetet med primärvårdens utveckling
i länet.
givning, vården på webben, en specialistsjuksköterska att kunna ringa till för
den som är kroniskt sjuk.
Inom området aktiva och delaktiga
patienter.
Hur ska IT användas för att underlätta
kontakter?
Hur ska primärvården arbeta för att patienterna ska kunna ta större ansvar för
vård och egenvård?
Inom området helhetssyn.
Se teamet, inte bara doktorn. Specialistsjuksköterskor, psykosociala team
eller sjukgymnaster kan många gånger
vara första kontakten.
Det är inte bara vårdbesök som krävs
för att patienten ska må bra. Sociala
kontakter och meningsfulla aktiviteter
är också viktiga och kräver ökad samverkan med andra aktörer.
Vården av akut sjuka kräver också ökad
samverkan, exempelvis med försäkringskassan. Här har ett stort steg tagits

Inom området prevention
För gruppen multisjuka är vårdprevention viktigast; att förebygga undernäring, trycksår och fall.
För gruppen kroniskt sjuka är sekundärprevention viktigast; att förebygga
försämring i patientens sjukdom.
För grupperna akut sjuka, barn och
ungdomar är satsning på livsstilsförändringar viktigast, exempelvis förebygga övervikt och fetma.
– Det är viktigt att betona helhetssynen kring patienten, inte minst om vi
får en utveckling mot fler privata vårdgivare. Då måste Landstinget kunna
klargöra vad primärvårdsuppdraget
ska omfatta, säger Anette Peterson.
Parallellt pågår också en kartläggning av de vårdvalsmodeller som har
kommit igång, bland annat i Halland
och Stockholm.
– Vi tittar på de olika modellerna, det
gör nästan alla landsting. Det vi kommer fram till ska presenteras för politikerna att ta ställning till, säger Anette.
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