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Förord
Denna skrift bygger på mitt fördjupningsarbete inom specialistutbildningen i allmänmedicin. När jag valde specialitet, bidrog viljan att möta människor nära deras vardag, med skiftande problematik och livssituation, i
olika åldrar. Hembesöket ser jag som ett viktigt verktyg för att uppnå detta
och för att bidra till att vården ges efter behov och så rättvist som möjligt.
Mitt intryck är att hembesöket kan vara svårt att genomföra i den kliniska vardagen på vårdcentralen. Det har heller ingen tydlig plats i utbildningen av nya allmänläkare. Dessa faktorer utgjorde incitament för mig att
skriva den här uppsatsen.
Hammarö oktober 2009
Jenny Odell

7

Sammanfattning
Distriktsläkarens relation till patienter i behov av hemsjukvård och den
organisation som finns kring hemsjukvårdspatienter varierar stort. Ämnet
är otillräckligt kartlagt. Hembesöken sker på ett strukturerat sätt bara på
en del av landets vårdcentraler.
Syftet med uppsatsen är att undersöka hemsjukvårdens tillstånd i primärvård samt allmänmedicinares attityder till hemsjukvård och dess organisatoriska förutsättningar. Metoder som använts är fokusgruppintervju
och enskild intervju.
Resultatet visar att organisatoriska förändringar, ekonomiska drivkrafter, tidsmässiga prioriteringar samt personlig inställning är exempel på
faktorer som kan påverka distriktsläkarens relation till hembesök. Mycket
talar för att en tydlig struktur kring hembesöken underlättar för distriktsläkaren att göra hembesök och att detta gagnar en utsatt patientgrupp
och kan innebära samhällsvinster i stort. Det finns en oro för att framtida
vårdformer kan medföra otillräcklig prioritering av hemsjukvårdspatienter
trots att deras antal och behov torde öka. Det är viktigt att tillgodose tillräcklig kompetens bland vårdgivare att möta det växande behovet.
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Introduktion
Distriktsläkarens roll i hemsjukvården varierar mycket i landet och på olika
vårdcentraler. Denna roll kan många gånger vara oklar och undanskymd.
Historiskt sett har den förändrats avsevärt. I detta arbetes fokus ligger
distriktsläkarens hembesök i enskilt boende. Det är den så kallade basala
hemsjukvården som behandlas, d.v.s. sådan vård som bedrivs i patientens
hem av kommun eller primärvård. Avancerad hemsjukvård är mer specialiserad för ett begränsat urval patienter och bedrivs ofta av en sjukhusanknuten organisation, som finns som remissinstans för primärvården.

Historik

I litteraturen finns flera målande exempel på hur hembesök varit en del av
varje allmänläkares vardag. August Blanche beskriver 1845 i skådespelet
“Läkaren” hur Dr Hillman går till fots på sina hembesök och finner en fördel i det jämfört med att åka vagn; “man hinner lika fort fatt på sjukdomen
i bottforer (franskans starka stövlar) som med fyrspann - och riskerar till
och med inte så ofta köra förbi den som när man åker” (1).
I Sverige fanns statligt avlönade provinsialläkare redan från 1600-talet.
Det var ett slitsamt men ofta aktat arbete. Ibland kunde man hamna i konflikt med omgivningen, till exempel i rollen som “sundhetsinspektör” när
doktorn påpekade missförhållanden. Det finns mycket intressant att läsa
om provinsialläkarens arbetsförhållanden bl.a från provinsialläkares årsrapporter under flera sekel. Einar Wallquist, som var provinsialläkare i Arjeplog, gav provinsialläkaren ett ansikte i boken “Kan doktorn komma?”
1935, som filmatiserades. Provinsialläkaren utnämndes genom kunglig
fullmakt.
Urbanisering, bilismens framväxt och den tekniska utvecklingen gjorde
förstås att samhället förändrades radikalt på relativt kort tid. Märta Palmborg var en av landets första kvinnliga provinsialläkare (2). Hon var verksam i Värmland från 1951. Beskrivningen hon ger av sitt yrkesliv ger en
levande bild av en verksamhet vitt skild från dagens allmänläkargärning
trots att det inte gått särskilt många decennier sedan dess. Som provinsialläkare började hon i Charlottenbergs distrikt med 10 000 invånare, vilket
var 6000 mer än Medicinalstyrelsen förordade. Hon var i tjänst i princip
dygnet runt, och hade sin mottagning i bostadshuset. En distriktssköterska fanns på plats från början, och så småningom anställdes ytterligare en
sköterska vilket dock ledde till sämre relation till lasarettet eftersom skö-
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terskan tidigare jobbat där och det var inte populärt att “stjäla” lasarettets
anställda.
Dr Palmborg gjorde dagligen hembesök och försökte vara generös
med dessa även om de förstås tog mycket kraft och tid. Hon formulerar sin
uppfattning om fördelen med hembesök: “ Man möter patienten i hennes
eller hans egen miljö, något som kan bidra till lugn och trygghet och i bästa
fall en säkrare diagnos.” Människor kallade inte på doktorn i första taget,
och behövde någon skickas till sjukhus krävdes i regel övertalning. Märta
Palmborg berättar också om hur hon fick en nära relation till många av sina
patienter och var en självklar gäst på många dop och bröllop. Ibland fick
hon också beröm av patienterna, som när en äldre man sa till henne: “Dä
gå bra för däj. Dä har inte ringt i körkeklôckera på fjortan dager.”
Per G Swartling beskriver i en artikel om sitt liv som allmänläkare i
30 år hur statusen för provinsialläkaren sjönk successivt (3). Han fick sin
provinsialläkartjänst i Varberg 1969 och berättar att “En del kollegor uttryckte stor förvåning över att jag tog en tjänst som provinsialläkare. Det
ansågs som ett arbete för de läkare som inte dög på lasaretten och provinsialläkare hade mycket låg status vid denna tid. Någon undrade om jag inte
fick fortsätta på sjukhuset. Man talade dock med aktning om ”den gamle
provinsialläkaren” som fanns förr i tiden och hade ett stort kunnande.” Utbildningen var ojämn och organiserad fortbildning saknades. Landstinget
tog över från staten 1963. Begreppet distriktsläkare ersatte provinsialläkare
1973. Inte förrän 1981 blev allmänmedicin en egen specialitet. I takt med
att vårdorganisationen förändrades och allmänläkarrollen koncentrerades
till större vårdcentraler minskade inslaget av hembesök i varje allmänläkares vardag.

Basal hemsjukvård idag

Det finns otillräcklig information om hur den basala hemsjukvården på
bästa sätt ska organiseras, prioriteras, genomföras och utvärderas. I Stockholms läns landstings fokusrapport om basal hemsjukvård från 2008 (5)
konstateras att den basala hemsjukvården är ett tämligen outforskat område
idag. Man beskriver flera olika områden som behöver belysas och kartläggas bättre. För att förbättra hemsjukvården föreslår man bl.a att den basala
hemsjukvården ska avgränsas och tydliggöras som en egen vårdform inom
ramen för en husläkarverksamhet. Allmänläkaren ska ha det övergripande
medicinska ansvaret. Tillräckligt med tid och resurser behöver sättas av
och även öronmärkas för hembesök och kompetensutveckling i hemsjukvård. Samverkan mellan kommun och landsting är viktigt. Huvudmännen
bör tydliggöra sina uppdrag och underlätta arbetet för vårdgivarna genom
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exempelvis en enhetlig dokumentation. Den avancerade hemsjukvården
och andra specialistinstanser ska finnas lätt tillgängliga för den basala hemsjukvårdens vårdgivare att konsultera. En bättre fungerande hemsjukvård
skulle, menar man i rapporten, kunna vara kostnadseffektiv i och med att
bland annat kostnader för sjukhusvård minskar.
Socialstyrelsen konstaterar i sin kartläggning av hemsjukvården från
november 2008 (6) att vården är ojämlik i landet. Hemsjukvården varierar beroende på vilken huvudman som har ansvaret men också på hur
verksamheten organiseras. Man konkluderar vidare att statistiken som beskriver just den primärvårdsanslutna hemsjukvården är ofullständig och
inte jämförbar, samt att det finns ett behov av tydligare uppdragsbeskrivning för kommuners respektive landstings hemsjukvårdsansvar. Vidare
visar man att patienterna har bättre och mer kontinuerlig tillgång till vård
när hemsjukvårdsansvaret i ordinärt och särskilt boende samordnas i ett
huvudmannaskap. Socialstyrelsen påpekar också att hemsjukvården är en
växande verksamhet där insatserna både från kommuner och från landsting ökar. Alltmer kvalificerade insatser utförs i den primärvårdsanslutna
hemsjukvården. En tydligare beskrivning av den kompetens som krävs är
önskvärd.
I ett pressmeddelande från 2009-03-19 understryker Socialstyrelsen
vikten av bättre organiserad och genomförd vård i hemmet till de äldre,
inte minst när det gäller läkemedelsfrågor. Man hänvisar till lägesrapporten
Vård och omsorg om äldre från 2008.

Organisatoriska exempel

Värdefull information om hur hemsjukvården kan fungera och hur organisation kan påverka finner man i Ulla Gurner och Mats Thorslunds bok
Dirigent saknas i vård och omsorg för äldre (10). Här finns mängder av
fallstudier redovisade och slutsatserna är entydiga: bristerna i vård och omsorg är störst för de multisviktande äldre i eget boende som har svårt att ta
sig till vårdcentralen. En sårbar situation är när man skrivits ut från sjukhus
och är i behov av uppföljning på hemmaplan. Det görs i regel ytterst få
hembesök av distriktsläkare. Läkaren befinner sig i periferin och är inte organiserad för att klara hembesök och samarbete med andra yrkesgrupper
inom primärvård och hemtjänst. De samverkansavtal som tecknats mellan
huvudmännen visar sig vara dåligt kända bland vårdpersonalen. Utopiska
målformuleringar presenteras från politiskt håll men det finns en brist på
konkret styrning. Behovet av sammanhållet medicinskt stöd lyfts fram.
Även stora brister i kommunens äldreomsorg beskrivs och visar att det på
många håll finns anledning både för landsting och för kommun att agera.
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I Dirigent saknas beskrivs hur man i Vaxholm genomförde en organisationsförändring med äldreteam för de äldre både i särskilt och i eget
boende. Två läkare på vårdcentralen bildade team med distriktssköterska
och inriktade sig på patienter över 75 år med komplex sjukdomsbild. Man
upparbetade ett bra samarbete med kommunens äldreomsorg. Det var betydligt vanligare att någon av läkarna gjorde hembesök än inom andra
studerade områden med traditionell primärvård, där hembesök av primärvårdsläkare tillhörde undantagen. Vid den första uppföljningen hade
studiens multisjuka endast haft hälften så många vårddagar i sluten vård
som multisjuka i andra studerade områden och antalet kontakter på sjukhusets akutmottagning var också få. Det fanns vid utvärderingen ett starkt
önskemål att arbetssättet skulle fortsätta. En kartläggning visade också
betydande skillnader i vårdkvalitet för multisjuka i eget boende i Vaxholm
beroende på om de haft kontakt med äldreteamet eller ej, till stor fördel
för dem som haft det.
SFAM har i samverkan med Fammi och Riksföreningen för distriktssköterskor tagit fram ett dokument som heter Primärvårdens och generalistens roll i den framtida hemsjukvården (4). Här lyfter man fram generalistens - och då menar man distriktssköterskans eller distriktsläkarens - roll
som koordinator inom hemsjukvården. Detta utifrån att generalisten är
den ende i vårdkedjan som har helhetssynen som specialitet. Författarna
ger konkreta förslag på hur organisationen kan utformas för att uppnå
större trygghet i hemsjukvården. Att organisationen i sig är viktig betonas.
Dokumentet ger konkret vägledning med hjälp av ett antal nyckelord och
nyckelfrågor och skulle kunna användas i förbättringsarbete. Man skriver
att hemsjukvårdens patienter behöver prioriteras tydligare, och att det på
varje vårdcentral behöver skapas en kultur som ser dessa patienter och
därmed hembesöken som viktiga.
Denna uppsats ska belysa relationen distriktsläkare - hemsjukvård och
lyfta fram ämnet. Om inte särskilt intresse riktas mot området finns risk
att det fortsätter vara en verksamhet i skymundan, vilket sannolikt vore
till nackdel för patienter, skattebetalare, sjukvård och samhälle. Förhoppningen är att uppsatsen kan fungera som en intresseväckare och även en
introduktion för dem som vill veta mer.
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Syfte
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hemsjukvårdens tillstånd
i primärvård samt allmänmedicinares attityder till hemsjukvård och dess
organisatoriska förutsättningar.
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Material och metod
Metoder som använts var semistrukturerad fokuserad gruppintervju och
intervju med vårdcentralschef på en vårdcentral som utvalts p.g.a. att man
där genomfört omfattande organisationsförändringar med fokus på hemsjukvårdspatienter.
Fokusgruppen bestod av sex deltagare; tre erfarna distriktsläkare och
tre ST-läkare i allmänmedicin. Dessa hade tackat ja till en inbjudan som
per mail skickades till samtliga distriktsläkare och ST-läkare i allmänmedicin i Värmland. Många beklagade att de inte hade möjlighet att delta och
flera av dessa kommenterade hembesöket som ett viktigt arbetsredskap.
Intervjuguiden följdes till stor del, se bilaga. Ordet var dock fritt, med
intentionen att en fokuserad gruppintervju främst är en öppen diskussion
där deltagarna själva får styra mycket av innehållet. Analysen sammanfattar deltagarnas uttalanden, med tyngdpunkt på sådant som upptog lång
tid av samtalet, som framfördes av flera deltagare och som tenderade att
återkomma som tema. Fokusgrupp som forskningsmetod är under utveckling och en fastslagen mall som alla följer finns inte utan metoden måste
anpassas efter omständigheterna (9).
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Resultat
Gruppintervju
Distriktsläkaren och hembesöket
Distriktsläkarrollen ansåg man vara underutnyttjad i hemsjukvården, i synnerhet i enskilda boenden. “På särskilt boende tror jag det är ganska god
täckning generellt. Men i egna boenden tror jag vi har väldigt lite närvaro
av distriktsläkare.” Läkemedelsgenomgångar var ett område där det finns
behov av distriktsläkare i hemsjukvård. “Jaa, det är ju en hel del att göra
med deras läkemedelslistor till exempel...” Hembesöket kommer ofta till
stånd till följd av en bedömning mellan läkare och sköterska, ofta på initiativ av distriktssköterska. Man påpekade svårigheter att känna till hembesöksbehov hos patienter som ej har etablerad kontakt med sköterska eller
hemtjänst innan. Samarbetet med sköterska fungerar också bäst om patienten redan har en etablerad kontakt. “...så blir det mer utnyttjat, utifrån
att de är inskrivna i den kommunala omsorgen, att det finns en etablerad
kontakt, och distriktssköterska ringer oss. Annars får vi inte reda på att
det finns ett behov.”
Organisatoriska skillnader
På samtliga sex vårdcentraler finns en organisation för besök i särskilt
boende. När det gäller enskilt boende är det två vårdcentraler som har
organiserat detta på ett tydligt sätt. På den ena finns en särskilt utsedd hemsjukvårdsläkare som har både särskilt och enskilt boende och som övertar
patientansvaret när patienten inte längre kan ta sig till vårdcentralen. “ Vi
har ju ett antal som tycker det är besvärligt att ta sig till vårdcentralen och
de är ju väldigt åldriga en hel del av dem...många är ju rörelsehindrade av
olika slag. Och sen är det några som av psykologiska skäl inte heller vill ta
sig till vårdcentralen...och man ser ju i journalerna att det har varit väldigt
långt mellan läkarbesöken...” På den andra vårdcentralen finns för någon
eller några av läkarna en halvdag i veckan avsatt för planerade hembesök inkluderat enskilda boenden, och även här övergår patientansvaret till
någon av dessa läkare som har hemsjukvård som särskilt uppdrag. På de
övriga vårdcentralerna är det den doktor patienten listat sig på som avgör
i vad mån han eller hon har möjlighet att göra hembesök. Det finns också
ofta en dagjoursfunktion som får ta akuta ärenden såsom vårdintyg och
dödsfall.
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Det gäller att få signal om att behov av hembesök föreligger. Sedan gäller
det att frigöra tid i sin tidbok och att känna att hembesöket kan och får
prioriteras. Kortsiktiga effektivitetskrav kan här vara hämmande liksom
en full tidbok och att man inte har en upparbetad rutin för att hantera
hembesöksbehovet. “...personer som har behovet och framför önskemålet
via distriktssköterska men det kanske inte är så lätt att frigöra läkartid för
ett hembesök...” Å andra sidan framfördes när det gäller sina egna listade
patienter att “...planerade hembesök, det behöver man ju ingen organisation för. Om man sköter sin tidbok...Det är bara att avsätta två timmar
den förmiddagen och åka på ett hembesök och så får man leva med den
smärtan att man inte fick nog mycket pinnar den dagen.”
Påverkansfaktorer
Här upptogs det mesta av samtalet av frågan om att ha tid / avsätta tid och
att prioritera. Hembesöket tar längre tid, i synnerhet i eget boende. Man
diskuterade doktorns egen inställning och attityd och de flesta gav uttryck
för att man som enskild läkare kan påverka i vilken omfattning man gör
hembesök, men det finns kortsiktiga effektivitetskrav och fulla tidböcker
som kan vara hindrande. “...och är det ett halvakut hembesök så kanske
man måste boka av tidigare inbokade patienter, det är inte så populärt
men det kan ju vara så man behöver göra.” Det framkom en känsla av att
de patienter som idag prioriteras kanske inte alla gånger är de som borde
prioriteras. “Det är ju en prioriterad vård, enligt Prioriteringsutredningen
så står hemvården högst.” “Vi har vänt helt på prioriteringen, vi prioriterar
en full tidbok och tror att det är produktivt.”
Det diskuterades vilka signaler arbetsgivaren ger när det räknas “pinnar” och förs statistik kring olika former av produktionsmått i vården.
“...det som nu är med pinnstatistik och att vi har chefer som räknar produktion så finns det ju inget incitament egentligen från arbetsgivaren att
syssla med hembesök...att det kommer statistik hela tiden och så blir man
ju färgad utav det.” “...och det finns ett mål med antal besökare per heltids
distriktsläkare och vad man säger är normal produktion, och ett hembesök
tar ju minst en timme med resa och allt.” “Ja, och de med eget boende,
de hembesöken tar ju allra mest tid alltså, den saken är klar.” Geografiska
faktorer har förstås betydelse. “där kan det bli en halvtimmes färdväg
enkel väg kan jag tänka mig och då får man väl räkna med två timmar för
ett hembesök då. “ “Där tror jag tyvärr att många av mina kollegor skulle
ha svårt att hålla med dig om att de äger sin tidbok...de känner nog att de
skulle ha svårt att avsätta extra timmar för ett hembesök då. Och det kan
naturligtvis vara en vilja från deras sida som du säger men det kan också
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vara så att de känner att jag får inte in dem, tillsammans med alla övriga
patienter som jag måste, som finns på min lista...”
Läkartätheten nämndes också som en påverkansfaktor liksom övrig
vårdambition. “...hur mycket man har på sin lista och ju mer man förväntas göra med dem...förr eller senare blir verksamheten granskad och då
ska vi hålla måttet på ett ungefär och kunna motivera alla avsteg vi gör
på ett rationellt sätt. Så att det är ju inte så att vi är isolerade öar som kan
bestämma. Det är mycket läkartätheten till de här patienterna som gör att
tiden är möjlig tror jag.”
Man menade också att det i andra änden av det ekonomiska resonemanget finns vinster att göra med hembesök. “Gör man inte hembesök är
risken att de får väldigt långa läkemedelslistor, massa onödiga mediciner
som ger onödiga kostnader och dels onödiga inläggningar p.g.a. medicinbiverkningar.” “Ja, jag tror också att jobbar man mer med hembesök och
har med anhöriga kring detta så tror jag att risken att den här lite sviktande
gruppen kommer in akut och blir inlagd på en avdelning minskar.”
Palliativ vård
När det gäller vård i livets slutskede framkom några svårigheter tydligt.
En är att vara ute i god tid så att man hinner etablera kontakt och fatta
beslut om vårdnivå och ordinera vid behovsmedicin i förväg. Om man hinner ligga steget före och dokumentera sina beslut kan man spara tid och
resurser såsom onödiga akut-utryckningar. En annan svårighet kan vara
att våga genomföra hela vården i livets slutskede, och kanske inte minst
att få till en bra kommunikation med anhöriga. Man var eniga om att det
är svårt med dem som man inte har haft kontakt med tidigare eller som
inte har kontakt med kommunen eller sköterska; en telefonförfrågan eller
t.o.m ambulansfärd till vårdcentralen slutar då oftast med vidaretransport
till sjukhusets akutmottagning. På en av vårdcentralerna finns en rutin med
palliativ vårdplan, som skrivs av distriktsläkaren i samarbete med kommun
och anhöriga kring sköra sjuka patienter. På en annan vårdcental finns en
uttrycklig strävan att jobba med vård i livets slutskede, “...så att man tar
ställning till att patienten är döende och förbereder med medicinering och
omhändertagande...jag tycker också att det förebygger mycket, det att vi
försöker få till ett läkarbesök när vi märker att det går mot slutet.”
Utbildning
En deltagare uppgav att han gärna låter AT- och ST-läkare göra egna hembesök för att det är lärorikt. På en av vårdcentralerna med särskild utsedd
hemsjukvårdsläkare följer AT- och ST-läkare som en utbildningsaktivitet
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med till särskilt boende men ännu ej till eget boende. De deltagande STläkarna hade inte fått någon aktiv introduktion eller utbildning i hemsjukvård. De hade inte heller saknat det, men hade inte reflekterat över det
förut. De mer erfarna i gruppen framförde här i enighet att ett hembesök
kan ge mycket ur ett utbildningsperspektiv. “...det är bra för ST-läkarna
att åka hem till patienten men inte fokusera så enormt mycket på det rent
medicinska utan det runt omkring också.” “Hur det fungerar med hemsituationen och med anhöriga och hemtjänsten osv.” “Ja, vara lyhörd där.”
“Greta som ser proper ut när hon kommer till vårdcentralen, men när man
kommer och hälsar på så är det rena misären. Man kan få en helt annan
bild.”
Framtiden
Man var eniga om att man hoppas på fortsatta eller utökade möjligheter till
hembesök i framtiden men det framkom också en oro för motsatsen. “Det
beror på hur det kommer utformas det här vårdvalssystemet, om man kan
få till ett system som tar hänsyn till prioriteringar och kvalitet då kommer
ju det här högt upp alltså, man får hoppas på någon sådan variant i alla fall,
det finns ju frihet för landstingen att utforma det här på olika sätt. “Jag tror
det blir sämre, jag. Men det är en ekonomisk gissning att det kommer nog
inte bli mer gott om tid för doktorerna gentemot antal patienter...jag tror
det kan bli konflikter mellan prioriteringar.” Att det egentliga behovet av
den här typen av hembesök sannolikt kommer att öka i framtiden fanns
samstämmighet i. “...det är ju en stigande ålder i befolkningen, fler gamla
och multisjuka, behoven borde öka av den här typen av struktur.” “Och de
kanske kommer att kräva mer också de som blir äldre nu.”
Sammanfattande analys
Mycket av gruppintervjun upptogs av diskussionen kring hur vi prioriterar. Signaler från arbetsgivaren om ekonomi och statistik påverkar. Incitament för hembesök saknas. Vi kan även ha olika inställning till en full
tidbok. I intervjun framkom känslan av att man upplever hembesöket som
arbetsverktyg underutnyttjat och att det finns en svårighet att prioritera
in hembesök i den dagliga verksamheten på de enheter som inte har en
fastslagen speciell organisation kring hemsjukvårdspatienter. På enheter
med tydligt organiserad hemsjukvård framkom inga svårigheter att planera
in hembesök. På övriga enheter sker enligt deltagarnas uppfattning hembesök i enskilt boende sällan, och det kan finnas större svårigheter kring
dessa då de dels tar mer tid och dels ofta förutsätter en etablerad kontakt
med kommun eller distriktssköterska. Det framkom att man upplever att
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hembesöket har fördelar såsom att det kan ge en helhetsbild av patientens
situation och förebygga insatser på jourtid eller akutfärder till sjukhus. Om
man kan vara ute i god tid kan man erbjuda bättre vård i livets slutskede.
Man hoppas på fortsatta eller utökade möjligheter till hembesök i framtiden men hyser en oro för motsatsen.

Enskild intervju

Det finns exempel på välfungerande organiserad hemsjukvård. I fokusrapporten från Stockholm (5) nämns till exempel Boo vårdcentral i Nacka
kommun. Boo vårdcentral i Saltsjö-Boo är en av Stockholmområdets
största vårdcentraler med ett stort geografiskt upptagningsområde och ett
befolkningsunderlag på ca 27 000 invånare. Man har där under ledning av
vårdcentralschef Lena Pomerleau de senaste åren, med start 2001, byggt
upp en organisation kring hemsjukvården. Förändringen drevs fram av
att arbetsmiljön beträffande hemsjukvårdspatienterna var dålig både för
sköterskor och läkare. Det var effektivitetsproblem och brist på samordning. Tillgängligheten för patienterna i behov av hemsjukvård var bristfällig. En organisation har nu byggts upp med rutiner och teamarbete mellan
distriktssköterska, läkare och geriatrisk klinik, rehabklinik, biståndsbedömare och de olika hemtjänstgrupperna (11).
I organisationen ingår nu bl.a. en inskrivningsrutin för patienter som
ansluts till basal hemsjukvård, en hemsjukvårdsansvarig husläkare, en ytterligare husläkare som har avsatt hemsjukvårdstid, tydligt organiserat ansvar
hos distriktssköterskorna samt gemensam sittrond varje vecka dit även
andra aktörer kan bjudas in. Hemsjukvården har en egen del av vårdcentralen, tydligt utmärkt med skyltning. Där arbetar två läkare och ett större
antal distriktssköterskor med basal hemsjukvård. Man gör hembesök till
patienter inskrivna i organisationen. Det är disktriktssköterskorna som
sköter inskrivningen. Övriga distriktsläkare uppmuntras också tydligt från
chefshåll att göra hembesök till sina patienter vid behov. Vårdcentralschef
Lena Pomerleau säger att det enda hon nu ångrar är att man inte samlade
statistik över hur läget var då, 2001, som man skulle kunna jämföra med
nuläget och se i siffror vilka mätbara vinster den nya organisationen inneburit.

19

Diskussion
I familjeläkarverksamheten i Värmland ingår patientansvar inom hemsjukvård. I landstingets plan för familjeläkarverksamheten 2009 (7) anges att
familjeläkaren ska vara patientens lots och samordningsansvarig för vården. Det anges vidare att “ett viktigt inslag i utvecklingen av hälso- och
sjukvården är ett fördjupat samarbete mellan sjukhusvård, familjeläkarverksamhet och kommunernas hemsjukvård.” Samt: ”… särskilt viktigt
är det att arbetet med vårdkedjor och vårdöverenskommelser fortsätter
och vidareutvecklas.” Landstinget har enligt lag skyldighet att sörja för
tillräckliga läkarinsatser i hemsjukvården. Det är division Allmänmedicin
som fastställer besöksersättningarna inom familjeläkarverksamheten. Ersättningen är idag 250 kr för läkare som gör hembesök, oavsett om det sker
inom hemsjukvård eller i särskilt boende.
En stor fråga är hur den organisationsförändring med vårdval som införs i Värmland 2010 kommer att påverka hemsjukvården. Konsekvenserna av vårdvalet blir förstås olika beroende av vilket ersättningssystem
landstingen väljer. Vårdval Stockholm orsakade stor turbulens inom hemsjukvården när det infördes. Man har dock försökt kompensera för detta.
Moroten för hembesök i nuvarande Vårdval Stockholm är att dessa är
extra ersatta både för läkare och sjuksköterskor med grundersättning +500
kr för läkare, och +50 kr för distriktssköterska och undersköterska. Lena
Pomerleau berättar att “den fasta ersättningen för hemsjukvård får vi i
form av att vi listar patienterna som hemsjukvårdspatienter i ett landstingsövergripande datasystem.”
Stockholm lyfts fram i Dagens Medicin hösten 2008 (8) just som ett
exempel på ett landsting som från januari 2009 har höjt ersättningen för
husläkare som gör hembesök kraftigt, från 475 kr per besök till 985 kr. Biträdande sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, Birgitta Rydberg (fp), kommenterar i artikeln detta med att lyfta fram fördelar när läkare gör hembesök till äldre patienter, såsom möjligheten att ge vård i tidigt skede och på
så sätt eventuellt avvärja sjukhusbesök.
I det föreliggande arbetet har bilden framträtt att en strukturerad organisation kring hemsjukvården på varje vårdcentral skulle kunna gynna
patienter, anhöriga och personal samt även vara en vinst för samhället i
stort. Vidare att distriktsläkaren skulle fylla en funktion, som idag ofta
saknas och efterfrågas, om det blev vanligare att denne gjorde hembesök
i enskilt boende. Sannolikt skulle då avgörande skillnader kunna märkas i
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möjlighet att bo kvar hemma, att slippa onödiga turer till sjukhus och att få
en tryggare vård trots att man inte längre orkar ta sig till vårdcentralen. En
tydlig organisation ger arbetsglädje och förbättrar arbetsmiljön. Konflikter
förebyggs och upplevelsen av tidsbrist minskar. Tryggheten för patienterna ökar.
En vidare kartläggning skulle behöva inkludera den ekonomiska styrningen. Det skulle vara intressant att ta reda på om läkarinsatserna i hemsjukvården kan anses vara tillräckliga idag. Om inte, hur stor betydelse har
ersättningsnivån? Behövs ytterligare ekonomiska incitament, eventuellt
någon form av stimulansersättning? Eller räcker det med att kapiteringssystemet premierar äldre patienter? Hemsjukvård är ett komplext område
som rymmer många etiska frågeställningar och i hög grad kan påverkas av
tradition, politiska beslut och prioriteringar men även av enskilda vårdgivares attityd. Vilka signaler får och ger idag verksamheternas chefer när det
gäller hembesök i enskilt boende?
I en enkät från Primärvårdens FoU-enhet i Värmland (12) som riktade
sig till alla specialister och ST-läkare i allmänmedicin i Landstinget i Värmland (n=172, svarsfrekvens 70%) år 2005 och 2008 fick man ta ställning
till påståendet: ”Det skall finnas goda möjligheter till hembesök”. Andelen
svarande som helt eller till stor del höll med om detta var ca 70 % både
2005 och 2008. Ur delvis opublicerade data kan man notera en intressant
förändring när det gäller frågan om hur väl man tyckte att detta stämde på
sin arbetsplats (tabell 1). År 2005 instämde ca 30 % helt eller till stor del
i påståendet att det fanns goda möjligheter till hembesök på deras arbetsplats medan denna andel sjunkit till 20% år 2008. Framför allt ser man en
förändring i andelen som svarat klart nekande: år 2005 var det 37 % som
inte alls eller bara till viss del tyckte att det fanns goda möjligheter till hembesök på deras arbetsplats och år 2008 var den andelen 53 %. Detta kan
tolkas som en försämring. Utifrån den här undersökningen kan man tyda
att det föreligger oförändrat hög skattning av vikten av goda möjligheter
till hembesök men att villkoren för att genomföra hembesök tenderat att
försämras på många vårdcentraler mellan år 2005 och 2008.
I nya målbeskrivningen för ST-läkare i allmänmedicin som antogs av
SFAMs styrelse november 2008 finns delmål 8: “ att behärska äldres speciella hälsoproblem samt att behärska hemsjukvård och palliativ vård i livets
slutskede för personer i alla åldrar” samt delmål 9: “ att behärska hembesök som verktyg vid diagnostik och behandling samt för att kunna få en
helhetsbild av en patients situation”. En randutbildning inom någon palliativ enhet samt en strukturerad introduktion till hemsjukvården på den
egna vårdcentralen borde ingå i alla allmänmedicins ST-läkares utbildning.
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Vill man veta mer har SFAM ett särskilt råd för hemsjukvård och det finns
även ett läsvärt studiebrev som heter “Kan doktorn komma”. Fammi startade år 2007 en tvärprofessionell hemsjukvårdskonferens. Det finns även
en kurs för allmänläkare och blivande sådana som heter “När doktorn tar
av sig skorna” och som brukar vara uppskattad.
Hur ska vi prioritera mellan olika behov? Hemsjukvård handlar om
behoven hos en svag och utsatt grupp människor i samhället, som har
svårt att föra sin egen talan. Det är viktigt att man skapar organisatoriska
förutsättningar för enskilda vårdgivare att göra ett bra jobb. För att påverka
hemsjukvården i positiv riktning bör frågan hamna i fokus och prioriteras
på ett mycket tydligare sätt än idag, och även vara ett självklart inslag i
utbildningen av nya allmänläkare. Det saknas inte rapporter som påpekar
brister, inte heller saknas förslag och exempel på konkreta förbättringar.
Även om det vore värdefullt med ytterligare statistisk kartläggning och fler
jämförande analyser så finns redan idag tillräcklig grund för att implementera en förändring av hemsjukvården.

Tack

Tack till Fredrik Carlstedt och Mikael Hasselgren, distriktsläkare på Primärvårdens FoU-enhet i Värmland, till Lena Pomerleau, verksamhetschef
på Boo vårdcentral, till Kerstin Berglind, hemsjukvårdsläkare på Boo vårdcentral och sist men inte minst till deltagarna i fokusgruppintervjun!
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Bilaga
Intervjuguide fokusgrupp
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hur ser ni på distriktsläkarens roll i hemsjukvården?
Behövs distriktsläkaren i hemsjukvården?
I vilka situationer görs hembesök på era vårdcentraler?
Hur ser organisationen ut kring detta?
Hur borde organisationen se ut tycker ni? Eventuella problem?
Hur ofta gör ni hembesök? Är det lagom omfattning?
Kan man som enskild läkare påverka hemsjukvårdens omfattning?
Vilken roll spelar distriktsläkaren vid palliativ vård i hemmet? Något
som borde vara annorlunda? Svårigheter?
9. Vilken betydelse bör hemsjukvården ha i ST-utbildningen och hur ser
det ur på era vårdcentraler idag?
10. Hur ser ni på distriktsläkarens roll i hemsjukvården i framtiden?
Tabell 1

Det var således 172 läkare som fick enkäten 2005 och 165 2008, av dessa svarade 117 respektive 120 på frågorna 2005 och 114 respektive 115
2008.
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Jenny Odell är ST-läkare i allmänmedicin på Ruds vårdcentral i Karlstad.

[ Lat. söka ]

Distriktsläkarens roll i hemsjukvården
Distriktsläkarens roll i hemsjukvården varierar mycket i landet och på olika vårdcentraler.
Denna roll kan många gånger vara oklar och undanskymd. Historiskt sett har den förändrats avsevärt. I detta arbetes fokus ligger distriktsläkarens hembesök i enskilt boende.
Det är den så kallade basala hemsjukvården som behandlas, d.v.s. sådan vård som bedrivs
i patientens hem av kommun eller primärvård. Avancerad hemsjukvård är mer specialiserad för ett begränsat urval patienter och bedrivs ofta av en sjukhusanknuten organisation,
som finns som remissinstans för primärvården.
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