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of doctors’ schedules were used. The patients were categorised according to the Swedish priority
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INLEDNING

Verksamheten på de vårdcentraler där jag har erfarenhet ifrån har under åren förändrats

radikalt. Långt fler patienter hänvisas numer till vårdcentralen från sjukhusen i området.

En anledning till detta är att vårdtiderna på sjukhusen har blivit kortare och att fler

utredningar sker i primärvården. Politikerna ställer också ökade krav på primärvården

genom att patienten skall erbjudas hjälp samma dag, antingen via telefon eller genom

besök. På många vårdcentraler upplevs det som att resurserna inte motsvarar

patienternas behov. Det går inte alltid att erbjuda patienten en tid när vederbörande så

önskar, vilket kan leda till långa diskussioner. Min erfarenhet är att arbetsmiljön då

påverkas negativt.

Det känns svårt att inte ha möjlighet att ge patienten en läkartid om man som

sjuksköterska bedömer att behovet finns. Patienten menar ibland att behovet är stort

men sjuksköterskan som måste väga behovet mot andra patienter anser att behovet är

större hos någon annan. Jag vill med denna uppsats undersöka om ”rätt” patienter får tid

för läkarundersökning på vårdcentralerna utifrån prioriteringsutredningens grupper, vårt

lokala avtal, styrdokument och vårt uppdrag.

BAKGRUND

”Svaga ställer inga krav” (Jerzy Einhorn, 1996)

I hälso- sjukvårdslagen (1982:763) beskrivs att målet för hälso- och sjukvården är en

god hälsa och vård på lika villkor för alla. Waldau (2001) menar att det är en utmaning

för svensk sjukvård att klara detta utan att tillföra nya resurser i den omfattning som

gjorts under de senaste decennierna. Hon anser att en anledning till att det ställs ökade
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krav på sjukvården är att den biomedicinska utvecklingen gjort det möjligt att bota fler

sjukdomar och lindra sjukdomsförlopp. En annan är att andelen gamla i befolkningen

ökar. Denna grupp kräver en stor del av sjukvårdens resurser. Ytterligare en faktor är att

människor numer har större förväntningar på vården. En anledning till detta är att

människors kunskaper om vad som är möjligt har ökat, tack vare en högre

utbildningsnivå och genom det flöde av information som kommer från till exempel

massmedia. Det har också skett en förändring i familjestrukturen. Den omvårdnad som

de hemarbetande kvinnorna förr stod för är numera en uppgift för samhället (Waldau,

2001).

Olika begrepp

Prioritera betyder att ge ”förtur” ordet härstammar från latinska ”prior” som betyder

främre, förnämligare, högre stående. Ofta låter det som om prioriteringar innebär

motsatsen, alltså att vi måste avstå ifrån något (Waldau, 2001).

I Norges prioriteringsutredning ”Prioritering på ny” (NOU 1997:18) beskrivs att

innehållet i vården utformas genom att fördela resurser, prioritera behov och ransonera

vård. Dessa begrepp används för det arbete som slutligen leder fram till att resurser

tilldelas olika verksamhetsområden eller sjukdomsgrupper och att viss verksamhet väljs

bort eller senareläggs. Resurserna fördelas mellan geografiska områden, sjukhus,

kliniker och så vidare. Täcker resurserna behovet behövs ingen ransonering eller

prioritering. Resurserna prioriteras efter behov, man sätter ett behov före ett annat, och

säger nej eller senarelägger behovstäckning hos andra. Vården kan också ransoneras

(SOU 1995:5; NOU 1997:18; Liss, 2002).

Prioriteringsutredningen (SOU 1995:5) menar att man inom sjukvården skiljer på två

typer av prioriteringar, positiv och negativ. Med positiv menas att det är patientens

behov som avgör vilka medicinska åtgärder som är aktuella och med negativ att

prioritering görs på grund av begränsade resurser. I prioriteringsutredningen talas det



3

även om horisontella och vertikala prioriteringar. Prioriteringar som görs mellan olika

verksamheter kallas horisontella. Dessa är i allmänhet befolkningsinriktade och inte

individinriktade. Besluten rör resursfördelning mellan olika verksamhetsområden och

mellan stora sjukdomsgrupper. Med vertikal prioritering avses val inom verksamheten.

Sådan prioritering handlar om hur vården skall utformas. Denna typ av prioritering görs

av alla personalgrupper inom vården och besluten fattas huvudsakligen inom ramen för

personalens eget ansvarsområde (SOU 1995:5).

Den etiska plattformen och riksdagens riktlinjer är grunden för öppna prioriteringar. De

skall grundas på väl kända beslut och ge möjlighet till offentlig insyn och offentlig

debatt. Motsatsen är dolda prioriteringar, prioriteringar som görs outtalat, i det fördolda

och många gånger också omedvetet. Sådana prioriteringar ger inte möjlighet till en

öppen debatt och inte heller till uppföljning om prioriteringarna bygger på fastställda

principer (SOU 1995:5; SOU 2001:8).

Internationellt

I prioriteringsutredningens slutbetänkande betonas att prioriteringar även internationellt

blivit föremål för debatt (SOU 1995:5). En av anledningarna till det är att efterfrågan på

sjukvård ökar samtidigt som resurserna inte anses kunna öka i motsvarande grad. De

prioriteringsmodeller som har utvecklats i olika länder präglas av landets

sjukvårdssystem och värderingar. Modellerna i Nederländerna, Norge, Nya Zeeland och

USA är avsedda att fungera främst på politisk nivå som styrinstrument vid fördelning av

resurser. I Nya Zeeland och USA är det främst den vård som finansieras med offentliga

medel som omfattas av prioriteringsdiskussionen. Modellerna består antingen av

detaljerade listor, ett antal breda prioriteringsgrupper med exempel eller avgränsning av

en kärna av hälso- och sjukvård utifrån ett antal grundprinciper. Såväl prioritering

utifrån patientens behov som prioritering på grund av resursbrist förekommer (SOU

1995:5; Waldau, 2001).
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Ransonering används ofta i internationella sammanhang istället för prioritering

(Waldau, 2001). I den Norska prioriteringsutredningen (NOU 1997:18) beskrevs olika

uttrycksformer för de tre begreppen: Fördela, ransonera, prioritera. De kan innebära:

- Utesluta eller vägra vård.

- Försena, väntetider används som urvalsinstrument.

- Avleda, vårdbehovet slussas över till någon annan, exempelvis närstående eller

huvudman.

- Späda ut, kvaliteten i verksamheterna sänks så att resurserna kan användas till fler

patienter. Exempel på detta är glesare återbesök.

- Avskräcka, till exempel genom att patientavgifterna höjs.

Nationellt

I Sverige publicerades prioriteringsutredningens slutbetänkande ”Vårdens svåra val”

SOU 1995:5 och Waldau (2001) betraktar betänkandet som 90-talets stora

vårdideologiska dokument. Där fastslås de värderingsprinciper efter vilka hälso- och

sjukvårdens resurser skall fördelas mellan människor. Principerna uttrycker

grundläggande etiska värderingar som har starkt stöd i befolkningen. De känns också

igen i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Principerna för prioritering finns

nu i hälso- och sjukvårdslagen. I prioriteringsutredningens slutbetänkande rangordnas

behov och exempel ges på hur behov kan rankas (SOU 1995:5). Propositionen som

sedan följde kompletterar befintliga paragrafer i hälso- och sjukvårdslagen. Därefter

tillsattes den statliga prioriteringsdelegationen som har regering och riksdags uppgift att

följa upp tillämpningarna av riksdagens beslut om prioriteringar i hälso- och sjukvården

(Waldau, 2001).

Principerna är tre, de står i turordning med den viktigaste först därnäst de två andra i tur

och ordning. Först kommer människovärdesprincipen och den innebär att alla är lika

värda oavsett hudfärg, etnisk tillhörighet, kön, rik eller fattig. Att vi är människor ger

var och en av oss ett egenvärde som ingen kan ta ifrån oss. Därefter kommer behovs-
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och solidaritetsprincipen vilken skall användas när inte resurserna räcker åt alla. Den

som har störst behov skall ges företräde. Vi skall också speciellt värna om dem som inte

själva kan göra sig hörda. Kostnadseffektivitetsprincipen till sist ålägger oss att se till att

resurserna gör nytta. Det kan till exempel innebära att inte satsa på behandlingar som

förlänger obotligt lidande (SOU 1995:5). Prioriteringsutredningen omsatte de etiska

principerna på patientgrupper med olika behov och tillstånd och rangordnade dem

därefter (SOU 1995:5).

Prioriteringsutredningens prioriteringsgrupper följer nedan.

Prioriteringsutredningen indelar hälso- och sjukvård i 1) bedömning 2) behandling 3)

omvårdnad 4) habilitering/rehabilitering samt 5) prevention. Omvårdnad sägs det, skall

tillgodose allmänmänskliga och personliga behov. Den skall gå som en röd tråd genom

all vård och utgör ett komplement till behandling (SOU 1995:5). Andersson (1998)

menar att patienternas behov av omvårdnad skall lyftas fram av sjuksköterskor och

användas som grund för planering och tillgodoseende av behoven.

Prioriteringsgrupp 1a.

-Vård av livshotande akuta

sjukdomar.

-Vård av sjukdomar som utan

behandling leder till varaktigt

invalidiserande tillstånd eller

för tidig död.

Prioriteringsgrupp 1b.

-Vård av svåra kroniska

sjukdomar.

-Palliativ vård och vård i

livets slutskede.

Prioriteringsgrupp 2.

-Individinriktad prevention

vid kontakter med

sjukvården.

-Habilitering/rehabilitering

enligt hälso- och

sjukvårdslagens definitioner.

Prioriteringsgrupp 3.

-Vård av mindre svåra akuta

och kroniska sjukdomar.

Prioriteringsgrupp 4.

-Vård av andra skäl än

sjukdom och skada.
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Andersson (1998) framför också att den grundläggande principen alltid bör vara att utgå

från människors lika värde, samtidigt som hänsyn skall tas till deras olika behov utifrån

livshistoria och aktuell livssituation. Det går aldrig att välja bort att ta sig tid för att

lyssna på och beakta den enskilda människans upplevelse av sjukdom och handikapp

och dess konsekvenser i livssituationen (Andersson, 1998).

Solidaritetsprincipen innebär att utfallet av vården skall bli så lika som möjligt, det vill

säga att alla skall nå bästa möjliga hälsa och livskvalitet (Elander, 1998). Åström (1998)

menar att omvårdnadens syfte är att hjälpa människor att planera och genomföra

handlingar i det dagliga livet som förebygger ohälsa/sjukdom, förbättrar, bevarar

och/eller återställer hälsa och friskhet alternativt ge ett värdigt döende. Inom

omvårdnaden ska vårdpersonalen göra goda och rätta val för att uppnå detta syfte.

Genomtänkta omvårdnadsåtgärder bidrar till kostnadseffektivitet och till förbättrad

hälsa eller livskvalitet för patienten (Åström, 1998).

Regionalt

I den regionala handlingsplanen i Västra Götaland (2001) beskrivs att den nära

sjukvården har till uppgift att tillgodose invånarnas behov av en väl fungerande

bassjukvård. När medborgarna blir sjuka ska de kunna gå till vårdcentralen och bli

omhändertagna. Behövs specialiserad vård ska sjukhusen erbjuda specialistkompetens.

Den av riksdagen beslutade prioriteringsordningen samt de etiska riktlinjer som

fastställts gäller(Västra Götaland, 2001).

Enhetliga prioriteringsgrunder skall gälla i hela regionen. Det skall inte ha någon

betydelse var man söker, möjligheten att få behandling ska vara densamma (Västra

Götaland, 2001). Hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götalandsregionen antog 2001

en strategi för regiongemensamma prioriteringar. Förslag till vertikala prioriteringar

skall tillsammans med de lokala hälso- och sjukvårdsnämndernas behovsprioriteringar
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utgöra underlag för horisontella prioriteringar (Västra Götaland, 2001). Undersökningen

som redovisas i denna uppsats ingår som en del i denna diskussion.

I Bäck-Petterssons (2001) undersökning om tillgänglighet, som genomfördes i Västra

Götaland, uttalar 569 medborgare sig om sin syn på tillgänglighet till regionens

verksamheter. Där framkommer att deltagarna anser att det bör startas en öppen

diskussion om prioriteringar. Vidare bör olika aspekter av prioriteringsproblematiken

belysas förutsättningslöst. Ansvaret för prioriteringar måste tydliggöras och en tydlig

prioriteringsordning fastslås. Likaså vill medborgarna att politikerna redovisar

konsekvenser av prioriteringarna och att de krav medborgarna kan ställa på sjukvården

tydliggörs. Medborgarna efterlyser en gemensam värdegrund för all professionell vård

oavsett vårdgivare och vårdnivå (Bäck-Pettersson, 2001).

Månsson och Rubenstein (2000) visar i en undersökning i Västra Götaland att

prioriteringsordningen går att använda praktiskt. En förutsättning är att det först gjorts

en bedömning av sjukdomen.

Lokalt

Hälso- och sjukvårdsnämnden i Trestad är en av de politiska nämnderna i Fyrbodals

primärvårdsområde. Denna nämnd beställer sjukvård till invånarna i Uddevalla,

Vänersborg och Trollhättan. I det underlag som ligger till grund för vilken sjukvård som

skall beställas åren 2003-2005 anges inriktningsmål som utgår från ett antal prioriterade

patient- och diagnosgrupper utan inbördes rangordning. Insatserna bör innehålla alla

delar från att behålla den friska människan till att förebygga sjukdom och lidande till att

behandla de sjuka och att rehabilitera och ge förutsättningar för livskvalité (Västra

Götaland LHSN, 2002). Man betonar också vikten av att primärvårdens resurser i första

hand avsätts till de grupper som har de största behoven. Där har man då i första hand

prioriterat nedanstående grupper:
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-Äldre personer, prioriterade inom gruppen är äldre/äldre och personer med

omfattande behov av vård och omsorg.

-Barn och ungdom, prioriterade inom gruppen är barn och ungdom som far

illa, de som riskerar att utvecklas ogynnsamt, med särskild tonvikt på den

psykiska hälsan. Samt de med särskilda behov av hälso- och sjukvård till

exempel barn och ungdomar med kroniska sjukdomar.

-Personer som har svåra kroniska sjukdomar. Dessa är till exempel svår

astma/allergi, diabetes, demenssjukdomar, svår reumatoid artrit eller

cancersjukdom.

-Personer som har behov av psykosocialt stöd och/eller psykiatriskt stöd och

behandling.

-Personer i behov av palliativ vård och vård i livets slutskede.

-Personer med nedsatt autonomi.

I prioriteringsutredningen samt i regionala och lokala avtal beskrivs vilka patienter som

är högst prioriterade. Av detta följer frågan: Får ”rätt” patienter tid för besök hos läkarna

på vårdcentralen utifrån prioriteringsutredningens patientgrupper.

SYFTE/FRÅGESTÄLLNING

Syftet med denna studie är att undersöka vilka patienter som får tid för undersökning

hos läkare på vårdcentralen utifrån prioriteringsutredningens grupper. Syftet är vidare

att undersöka vilka principer som styr prioriteringarna på vårdcentralen samt om

prioriteringsutredningens intentioner följs.
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URVAL

Datainsamlingen gjordes på tio vårdcentraler i Västra Götaland och genomfördes våren

2002. Materialet består dels av en undersökning av besöksanledning till läkare fördelade

inom prioriteringsgrupper, dels av intervju med läkare och sjuksköterska på

vårdcentralen.

METOD

Studien genomfördes vid tio vårdcentraler i Västra Götaland. Vårdcentralerna som

valdes ut var ett strategiskt urval och representerade vårdcentraler i storstad, småstad

och landsbygd, med spridning inom Västra Götaland. Vårdcentraler med god respektive

mindre god bemanning fanns representerade.

Genomförande

På varje vårdcentral gjordes:

1) En systematisk genomgång av läkarnas mottagningsschema under november och

februari där varje patientbesök bedömdes vad gällde prioriteringsgruppstillhörighet. En

vårdcentral undantogs. Anledningen var att det endast läkarnas novemberschema fanns

tillgängligt.

I förhållande till uppdraget (bil 1) redovisades i denna uppsats endast kartläggning av

ålder, prioriteringsgrupp och vårdcentral. Anledning till det var att sjuksköterskans

funktion i prioriteringsprocessen på vårdcentralen skulle belysas. Övriga delar av

uppdraget redovisades därför inte. Av de tio vårdcentralerna har två av vårdcentralerna

valts bort på grund av att den ena hade öppen mottagningen vilket innebar att besöken

inte först prioriterades av sjuksköterska. Vid den andra vårdcentralen framgick inte
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vilken orsak till kontroll som föranledde besöket. Det visade sig att det inte gick att

utröna om det exempelvis var kontroll av diabetes eller sköldkörtelsjukdom, vilket

gjorde att det inte gick att placera in besöken i prioriteringsgrupp. På resterande två

vårdcentraler genomfördes inte genomgång av besöksprioriteringar på grund av att tiden

inte räckte till.

Av kvarvarande sex vårdcentraler valdes tre ut för att jämföras med varandra och mot

det sammanlagda resultatet för alla vårdcentraler. En vårdcentral på landsbygden och en

vårdcentral i mindre stad och därtill en vårdcentral i förort till storstad som också har

landsbygd i upptagningsområdet. Jämförelsen mot det sammanlagda resultatet gjordes

för att få en bild av hur besöksprioriteringarna ser ut i ett genomsnittsperspektiv för alla

vårdcentraler; och för att undersöka om det föreligger någon skillnad mellan enskilda

vårdcentraler och det sammanlagda resultatet. Deltagande vårdcentraler är anonyma

därför anges inte några namn på vårdcentralerna.

På grund att det inte gick att utläsa den orsak till intyg, som var anledning till besöket i

läkarnas kalendrar, kunde inte besöket placeras in i prioriteringsgrupp, därför tillkom en

grupp som benämndes intyg i kartläggningen.

2) En strukturerad intervju genomfördes i samband med besöket. Intervjun genomfördes

på alla tio vårdcentraler med både läkare och sjuksköterska. På tre av vårdcentralerna

utfördes separata intervjuer av sjuksköterskan och läkaren på grund av att situationen på

vårdcentralen inte medgav att de gjordes samtidigt. På övriga sju vårdcentraler

genomfördes intervjun samtidigt.

Frågor ställdes kring vilka principer som styr vårdcentralens prioriteringsarbete, om

dessa principer var överenskomna i personalgruppen, om de var önskvärda samt om

man kunde följa principerna i det dagliga arbetet. Svaren dokumenterades genom

anteckningar under intervjun. Det samlades också in uppgifter om befolkningsstorlek

för upptagningsområdet samt antalet läkartjänster, vakanssituation, om det fanns andra

funktioner på vårdcentralen och omfattning av eventuella vårdavtal noterades.
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Metod statistisk analys

De kvantitativa variablerna har analyserats i SPSS, ett program för statistiska

bearbetningar (Aronsson, 1999). De variabler som har undersökts är ålder och

prioriteringsgrupp, fördelat på antal patienter och vårdcentral. Resultaten är redovisade i

tabeller där samband mellan ålder, prioriteringsgrupp och vårdcentral studeras.

(Ejlertsson, 1992; Patel, 1994; Aronsson, 1999).

Metod intervju analys

Intervjun är analyserad utifrån Kvale (1997) och består först av a)

meningskoncentrering, b) meningskategorisering, c) meningstolkning. Vilket praktiskt

innebar att först lästes intervjuerna igenom upprepade gånger för att få helhetsintryck.

Därefter redigerades texten, meningar kompletterades och texten delades upp i

sammanhängande citat. Citaten lästes igenom ett efter ett och teman utvecklades.

Därefter kategoriserades citaten och bildade underlag för analys (Kvale 1997).

Innehållet sammanfattades och presenterades i löpande text. Därefter lästes analysen för

att bedöma hur beskrivningar och begrepp stämmer med syftet med intervjun. Till sist

söktes efter data som skulle kunna motsäga de slutsatser som kommit fram ( Malterud,

1998).
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RESULTAT

Beskrivning av vårdcentralerna

Här följer en beskrivning av upptagningsområde, invånarantal och personalsituation på

vårdcentralerna.

Vårdcentral 1:

Vårdcentralen var belägen i en liten tätort med omgivande landsbygd, och 5000

invånare. Här fanns enligt intervjun många barnfamiljer och många äldre. Ett flertal av

de boende i upptagningsområdet pendlade till närliggande orter. Både sjuksköterskor

och vårdcentralschef hade arbetat tillsammans på samma vårdcentral under många år.

På vårdcentralen fanns tre läkartjänster och en tjänst som utbildningsläkare. Vid

tidpunkten för undersökningen var inte alla tjänster bemannade. Det fanns en fast läkare

och en vikarie som arbetade 60 procent av heltid. Alla sjukskötersketjänster var tillsatta

med distriktssköterskor som arbetat länge på mottagningen. Det fanns tillgång till

specialutbildade sjuksköterskor i astma, diabetes och hjärtsvikt.

Vårdcentral 2:

Invånarantalet var 9000 och området omfattade en stadsdel i mindre stad. Befolkningen

var ung och det fanns många invandrare med olika nationaliteter. På vårdcentralen fanns

4,5 läkartjänster och vid tidpunkten för undersökningen var 3,8 läkartjänster

bemannade. Av dessa var en läkare helt sjukskriven och en läkare arbetade 0,5 av heltid

med administration. För distriktssköterskorna var flera vikarier och omsättningen på

personalen var hög. Det fanns tillgång till specialutbildade sjuksköterskor i astma,

diabetes, hjärtsvikt och psykiatri.
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Vårdcentral 3:

Invånarantalet var mellan 10000 och 11000 och området bestod av en förort till storstad

och det fanns både tätort och landsbygd i området. Här fanns enligt intervjun många

invånare i medelåldern och barnfamiljer. Fyra ordinarie läkartjänster fanns och alla

tjänsterna var tillsatta vid tidpunkten för undersökningen. Ordinarie distriktssköterskor

fanns på tjänsterna. Det fanns tillgång till specialutbildad sjuksköterska i astma, diabetes

och hjärtsvikt.

Övriga vårdcentraler i gruppen Alla vårdcentraler:

Vårdcentral 4:

Vårdcentralen var belägen i en förort till storstad och 10000 invånare fanns i området.

Befolkningen bestod av 85 % invandrare. Det var 3,8 läkartjänster av dessa var 2

vikarier. Distriktssköterskorna var ordinarie och det fanns tillgång till

specialistsjuksköterska i astma, diabetes och inkontinens.

Vårdcentral 5

Vårdcentralen var belägen i mindre stad med invånarantal på 10000. Befolkningen var

relativt ung med boende i både stad och landsbygd. 5 läkartjänster fanns och alla

tjänsterna var tillsatta. Ordinarie distriktssköterskor fanns på tjänsterna och det fanns

också specialistsköterskemottagning i diabetes och astma.

Vårdcentral 6

Vårdcentralen var belägen i en stadsdel i storstad. Befolkningen var gammal och bestod

av många äldre och äldre-äldre. 4 heltidstjänster för läkare fanns och av dessa var 2 i

klinisk tjänst. Erfarna distriktsköterskor fanns på tjänsterna. Det fanns också

specialistsköterskor i inkontinens, diabetes, astma.
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I Analys av statistik.

Tabell 1. Procentuell andel besök/åldersgrupp och vårdcentral.

Ålder 0-19 20-39 40-59 60-70 80 Total %

Vc 1 besök 14 18 25 28 15 100

N = 209

Vc 2 besök 29 23 33 14 1 100

N = 169

Vc 3 besök 15 26 31 20 8 100

N = 285

Alla Vc, besök 14 26 27 23 10 100

N = 1152

Vårdcentral 1 hade i åldersgruppen upp till 20 år samma andel besök som Alla

vårdcentraler och jämfört med vårdcentral 2 och 3 var det mindre. I åldersgrupp 20-39

hade vårdcentral 1 mindre andel besök än övriga vårdcentraler och i åldersgrupperna

över 60 år hade vårdcentral 1 betydligt större andel besök än de övriga vårdcentralerna.

På vårdcentral 2 var det stor andel besök i åldersgruppen upp till 20 år jämfört med

övriga vårdcentraler. I åldersgruppen 20-39 var det större andel besök jämfört med

vårdcentral 1 och mindre andel än de övriga vårdcentralerna. I åldersgrupp 40-59 var

andelen besök större jämfört övriga vårdcentraler, få besök gjordes av personer över 60

år.

Vårdcentral 3 hade i åldersgrupperna upp till 40 liknande besöksmönster som Alla

vårdcentraler. I åldersgrupp 40-59 år fanns större andel besök än vårdcentral 1 och Alla

vårdcentraler men mindre än vårdcentral 2. Mindre andel besök av personer över 60 år

gjordes jämfört med vårdcentral 1 och gruppen Alla vårdcentraler men jämfört med

vårdcentral 2 var det mer.
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Tabell 2. Beskrivning av antalet patienter uppdelade på vårdcentral och

prioriteringsgrupp i procent.

Prioriteringsgrupp 1a 1b 3 intyg total%

Vc 1 antal 3 22 72 3 100

 N = 209

Vc 2 antal 2 6 86 6 100

N =169

Vc 3 antal 2 18 73 8 100

N = 285

Alla Vc antal 3 17 74 6 100

N = 1152

Vårdcentral 1 hade större andel besök tillhörande grupp 1 b jämfört med vårdcentral 2

och 3 samt Alla vårdcentraler. För övrigt motsvarade besöken vårdcentral 3 och Alla

vårdcentraler. I gruppen intyg var andelen mindre än övriga vårdcentraler.

Vårdcentral 2 hade mycket liten andel besök som gjordes av patienter tillhörande grupp

1b. De hade betydligt större andel besök tillhörande grupp 3 jämfört med vårdcentral 1

och 3 samt Alla vårdcentraler.

Vårdcentral 3 hade ett besöksmönster som överensstämde med gruppen för Alla

vårdcentraler med en klart större andel patienter tillhörande grupp 3, i intygsgruppen det

fanns större andel besök än Alla vårdcentraler. Jämfört med vårdcentral 1 och 2 var det

större andel intyg.

I gruppen alla vårdcentraler visade resultatet att det var stor andel av besök som gjordes

av patienter tillhörande prioriteringsgrupp 3 och få besök som gjordes i grupp 1a. Den

näst största gruppen var 1b.
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Tabell 3. Prioriteringsgrupp fördelat på ålder i procent.

Ålder 0-19 20-39 40-59 60-79 80 Total%

Prioritets-

grupp

1a 7 37 33 17 7 100

N=30

1b 1 7 19 47 27 100

N=198

3 19 28 27 18 7 100

N=850

Intyg 1 41 47 9 1 100

N=74

Flest patienter i grupp 1 a fanns det i åldersgrupperna 20-39 och 40-59.

För 1b var det flest besök som gjordes i åldersgrupperna över 60 år.

I prioriteringsgrupp 3 gjordes flest besök i åldersgrupperna 20-39 och 40-59. Det var få

besök som gjordes av patienter över 80 år. Åldrarna 20-39 och 40-59 var

överrepresenterade i gruppen som kommer för att få ett intyg.

Sammanfattningsvis gjordes störst antal besök av patienter tillhörande

prioriteringsgrupp 3 och som hörde till åldersgrupp 20–39 och 40-59. Vårdcentral 2

avvek genom att de hade betydligt fler patienter tillhörande prioriteringsgrupp 3 än

övriga vårdcentraler. När undersökningen genomfördes hade de läkarbrist och stor

omsättning på distriktssköterskor. Inga besök tillhörande prioriteringsgrupp 2 och 4

fanns registrerade.
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II Analys av intervjuer

Prioriteringsutredningens intentioner var väl kända på vårdcentralerna. Genom

intervjuerna framkom att det på samtliga vårdcentraler fanns en stor mängd patienter

från prioritetsgrupp 3 som kontaktade vårdcentralerna framför allt i ”infektionstider”. På

alla vårdcentraler utom en framhölls att det blev på bekostnad av högre prioriterade

grupper. Vid denna vårdcentral menade personalen att det fanns resurser att ta hand om

båda grupperna. Här fanns god tillgång på både läkare och sjuksköterskor. Övriga

upplevde att det var svårt att leva upp till prioriteringsutredningens intentioner. På en

vårdcentral uttrycktes att ”grupp treorna många gånger är starka och argumenterar sig

in”. Vid två vårdcentraler ansåg informanterna att det fanns en målkonflikt mellan

politikerna och prioriteringsutredningen. Med detta menades att det i avtalet med den

lokala hälso- och sjukvårdsnämnden som styr verksamheten, fanns beskrivet hur snabbt

patienterna skall få tid till läkare, samtidigt som det också nämns vilka patienter som

skall prioriteras. Det fanns inte heller beskrivet hur man skall förfara vid resursbrist.

Med resursbrist föreföll man mena antingen brist på pengar eller brist på personal.

Samtliga utom en vårdcentral uttryckte önskan om förändrat arbetssätt som innebar att

ge prioriterade patienter bättre vård. Det som uppgavs hindra ett annat sätt att arbeta var

resursbrist och det som angavs som möjlighet till att förändra inriktningen var mera

resurser. På en vårdcentral ville man utveckla sjuksköterskemottagningen för att ta hand

om till exempel patienter med infektioner genom att kunna vara flexibla med att

alternera med läkar- och sjukskötersketider vid uppföljningen av infektionerna.

Möjlighet skulle då ges att följa riktlinjerna, för exempelvis öroninflammationer, genom

att ge patienten en återbesökstid till sjuksköterskan.

Tillgång till specialistsköterskemottagning i form av astma-, diabetes- och

hjärtsviktsköterska uppfattades ge ett bättre omhändertagande av prioriterade

patientgrupper. De gjorde det lättare att leva upp till prioriteringsutredningens

intentioner.
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Lokalt avtal som styr verksamheten fanns på alla vårdcentraler utom två, dessa saknade

vid tidpunkten för undersökningen avtal. Det var vanligen sjuksköterskan som

prioriterade vilka patienter som fick tid för läkarundersökning. De tider som läkaren

bokade var oftast återbesök och det var allvarlighetsgraden av besvär som avgjorde

behovet.

På de flesta vårdcentraler ansågs att patienter med allvarliga sjukdomar ibland kom för

tidigt från sjukhuset till primärvården. Det kunde vara patienter med svår hjärtsvikt,

multipelskleros eller epilepsi. Svaren varierade beroende på vilket sjukhus som låg

närmast. Det kunde vara svårt sjuka MS patienter eller patienter med svår hjärtsjukdom.

Väntetider vid sjukhusen medförde också att patienterna fick gå kvar på vårdcentralen

längre än nödvändigt.

På vissa vårdcentraler diskuterades prioriteringar ofta och på andra diskuterade det inte

alls. Vid en vårdcentral var prioriteringsdiskussionen svår på grund av stor

personalomsättning. På de flesta vårdcentraler funderades och diskuterades det mycket

hur bristen på tider kunde lösas. Det upplevdes som ett svårt problem.

Slutsats från intervjuerna var att personalen ansåg att det stora antalet patienter som

söker på vårdcentralerna och som tillhör prioriteringsgrupp 3 ibland tränger ut högre

prioriterade patienter. Bristen på tider upplevdes som ett problem. På alla utom en

vårdcentral upplevdes det som svårt att arbeta efter prioriteringsutredningens

patientgrupper. Ibland uppfattades det lokala uppdraget som otydligt, med det menades

att det fanns beskrivet i avtalet hur snabbt patienten skall få hjälp på vårdcentralen och

det överensstämde inte med prioriteringsutredningens patientgrupper. Det fanns inte

beskrivet vad som skulle prioriteras när resurserna inte räckte till.
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Sammanfattning av statistiskt resultat och intervjuer

Störst antal besök gjordes av patienter tillhörande prioriteringsgrupp 3 och som hörde

till åldersgrupp 20–39 och 40-59. Vårdcentral 2 avvek genom att de hade betydligt fler

patienter tillhörande prioriteringsgrupp 3 än övriga vårdcentraler. De hade också

läkarbrist och stor omsättning på distriktssköterskor, i området fanns ung befolkning

och många invandrare. Inte på någon vårdcentral noterades besök i prioriteringsgrupp 2

och 4.

Resultatet visade att prioriteringsutredningens principer på vårdcentralerna var kända av

personalen. Det var svårt att följa prioriteringsutredningens intentioner, viljan fanns,

men det stora antalet patienter tillhörande prioriteringsgrupp 3 gjorde det svårt att följa

dessa principer. Personalen på vårdcentralerna var istället tvungna att lösa problem av

enklare karaktär, som till exempel infektioner för patienter i prioriteringsgrupp 3.

Patienter som tillhör prioriteringsgrupp 3 förmår att hävda sin vilja och är ibland svåra

att säga nej till. Det upplevdes ibland som att de fick tid för läkarbesök på bekostnad av

andra högre prioriterade grupper. Ibland uppfattades de politiska styrdokumenten som

otydliga och att de inte innehöll samma budskap som prioriteringsutredningen.
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DISKUSSION

Metoddiskussion

Metoden som användes var att genom strukturerad intervju och genomgång av

mottagningsschema undersöka hur patienter prioriterades på en vårdcentral i förhållande

till prioriteringsutredningen.

Materialet uppfattas vara representativt då det kommer från vårdcentraler med olika

storlek, olika befolkningsunderlag och att de är belägna på spridda ställen inom Västra

Götaland. Genom att det var en person som genomförde hela undersökningen gjordes

det på samma sätt på alla vårdcentraler vilket medför att data från de olika

verksamheterna kan jämföras med varandra.

På vårdcentral 2 registrerades besöken endast under november. Det är ändå stort antal

patientbesök registrerade och resultatet bör inte ha påverkats.

Det är små skillnader mellan vårdcentralerna och det är tveksamt om det finns någon

signifikans. Möjligen vårdcentral 2 som avvek genom att ha klart större antal grupp

3:or, där fanns också en yngre befolkning, brist på läkare och stor omsättning på

distriktssköterskor. Mera noggrann statistisk analys bör genomföras för att analysera

eventuell signifikans, vilket inte varit möjligt i denna redovisning.

Undersökningen visar vem som fått tid men inte vad som hänt med dem som inte fått

tid. Patienter som inte fått tid är en viktig grupp men det hade då inneburit en annan typ

av undersökning, där sjuksköterskor som hänvisar att fått föra anteckningar om hur

många patienter det gällde och till vem de hänvisades.
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Det finns inte beskrivet några besök tillhörande prioriteringsgrupp 2. Besök som tillhör

grupp 2 kan ha smugit sig in och ett sådant kan finnas i både ett prioriteringsgrupp 1b

besök och grupp 3 besök. Det kan till exempel gälla råd om rökstopp till patienter med

astma som tillhör grupp 1b och till personer som söker för infektioner. För att hitta

prioriterings 2 besök där patienten sökt för annan åkomma, är det nödvändigt att läsa i

journalerna, vilket medfört större tidsåtgång och krävt tillstånd för att få tillgång till

journalen.

Det finns inga besök tillhörande prioriteringsgrupp 4 registrerade, det beror förmodligen

på att sjuksköterskorna är duktiga på att ge egenvårdsråd till patienter som inte behöver

läkarvård. Undersökningar från mottagningar som inte har sjuksköterskor som först

prioriterar visar att personer som tillhör denna grupp får tid för läkarundersökning

(Rosengren & Gunnarsson,1999).

Resultat diskussion

Syftet med denna studie är att identifiera och beskriva vilka patienter som får tid för

läkarbesök på vårdcentralerna i förhållande till prioriteringsutredningens indelning av

patientgrupper. Syftet är vidare att undersöka vilka principer som styr prioriteringarna

på vårdcentralen samt om prioriteringsutredningens intentioner följs.

Resultatet från prioriteringsstudien som genomfördes i Västra Götaland visar att det är

flest antal personer som hör till åldersgrupperna 20-39 och 40-59 och som tillhör

prioriteringsgrupp 3 som får tid för läkarundersökning. Vilket också redovisas i andra

undersökningar (Månsson et al, 2000; Rosengren et al, 1999). Vårdcentral 2 har flest

patienter som tillhör grupp 3 och mycket få äldre som får tid för läkarbesök i

förhållande till övriga vårdcentraler. På denna vårdcentral fanns brist på läkare och det

är stor omsättning på distriktssköterskor, befolkningen var relativt ung..

Liknande resultat visar sig också i intervjuerna på vårdcentralerna. Man upplever

genomgående att det är patienter i prioriteringsgrupp 3 som har förmåga att påverka
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personalen till en tid. Det upplevs ibland som om det sker på bekostnad av patienter i

högre prioriterade grupper. Många av dessa patienter hävdar inte sina behov och tycker

själva att de kan vänta. Vilket kan få till följd att de försämras i sin sjukdom. På flera av

vårdcentralerna diskuteras hur patienterna skall prioriteras. Det upplevs vara ett

problem, som hänger ihop med att behov och resurser inte är i harmoni. Det upplevs

också som att avtalen som skall styra verksamheten inte tar hänsyn till detta. På en

vårdcentral ställdes frågan: ”Vad skall vi göra när resurserna inte räcker till?” ”Det

framgår inte i avtalet som styr verksamheten vad som då skall prioriteras”.

Befolkningsstrukturen är sådan att en större del av befolkningen befinner sig mellan 20

och 59 år och det innebär att det är den största gruppen som söker på vårdcentralerna. I

denna åldersgrupp har inte många drabbats av kroniska sjukdomar. De bör inte hindra

högre prioriterade patienter att få vård. Finns det andra sätt att arbeta på så att båda

grupperna kan ges god vård?

De flesta kontakter med vården inleddes med ett telefonsamtal till vårdcentralen där

rådgivning och tidsbeställning oftast sker via sjuksköterska. Innan bedömningen är

gjord är det svårt att avgöra hur viktig denna kontakt är. Till primärvården kommer

patienter i ett tidigt skede med allvarliga sjukdomar, blandat med stora grupper patienter

med lindrigare tillstånd. Med rätt diagnos och behandling kan dessa tillstånd undvika att

förvärras (Västra Götalandsregionen, 2001).

När det uppfattas råda brist på resurser upplevs det ibland svårt, att prioritera vem som

skall ha vård. Speciellt gäller det situationer där man känner att patienten är i behov av

snabb hjälp. Det som står till buds då är att hänvisa till andra vårdgivare till exempel

jourcentraler som är öppna kvällstid, eller att patienten får höra av sig nästa dag för att

få en tid. En annan möjlighet är att stå på väntelista för att få tid inom veckor till

månader. Ytterligare en möjlighet är att ringa upprepade gånger för att försöka få en tid.

Enligt prioriteringsutredningen (SOU 1995:5) fattas viktiga prioriteringsbeslut dagligen

av olika personalkategorier i vården. Beslut som påverkar den enskilde patienten och

hans anhöriga. Det är viktigt att göra dessa prioriteringar tydliga. Denna åsikt delas
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också av medborgarna i Västra Götalandregionens tillgänglighetsundersökning. Det

framkommer också i prioriteringsutredningen att prioriteringar alltid gjorts och kommer

alltid att behöva göras inom vården. Det finns dock en tendens att skjuta över ansvaret

på andra aktörer. Personalen vill få tydligare riktlinjer från politikerna och politikerna

vill att personalen skall ta ett ansvar för vem som skall ha behandling och vem som inte

skall behandlas. Vårdgarantin inom Västra Götaland innebär att man inom fem dagar

skall få träffa en primärvårdsläkare för besvär som inte är akuta. Är besvären akuta har

patienten rätt att få vård samma dag. I det lokala avtalet för Uddevalla sägs dock att

politiskt prioriterade grupper kan påverka omhändertagandet av icke prioriterade

grupper och skall vara ett stöd för vårdgivaren i prioriteringsarbetet.

Det är viktigt att vi diskuterar öppet hur prioriteringarna sker, blir de dolda finns det risk

att vården inte ges på lika villkor. Dolda prioriteringar kan till exempel innebära att vi

inte diskuterar våra värderingar på arbetsplatsen och att vi inte ens för oss själva har

klart för oss hur vi tänker om prioriteringarna. Det är en trygghet för både vårdpersonal

och patient att veta hur prioriteringarna ser ut.

Målet för hälso- och sjukvården är enligt hälso- och sjukvårdslagen en god hälsa och en

vård på lika villkor. Vården skall också ges med respekt för alla människors lika värde.

Den som har störst behov av vård skall först få den. Högst prioritet har den som svävar i

fara för livet på kort eller lång sikt. Hög prioritet har också den som förlorat sin förmåga

att själv bestämma.

Omvårdnadsdiskussion

Genom att ge patienten egenvårdsråd som sjuksköterskan och patienten är överens om

kan läkartider användas till högre prioriterade patienter. Goda kunskaper i omvårdnad

och kommunikation är av vikt för att ha möjlighet att möta patientens villkor. Hon kan

på ett hänsynsfullt sätt vid besök på mottagning eller via telefon avgöra vilken vårdnivå

patienten behöver.



24

För sjuksköterskan som möter patienten i telefonen eller på mottagningen är det en

viktig aspekt att de sjuka inte alltid kan uttrycka sin vilja och för dem är det viktigt att

det finns ett språkrör och sjuksköterskan har där en viktig funktion.

För att veta att sjuksköterskan och patienten talar om samma sak och förstår varandra

har information eller i detta sammanhang kommunikation i de flesta situationer stor

betydelse. Ett sätt är att genom kontrollfrågor förvissa sig om att människor uppfattat

vad man menar (Elander, 1998). Redan Florence Nightingale (1860/1969) insåg vikten

av att sjuksköterskan lyssnar på patienten och kommunikationens betydelse för vården.

Kommunikation mellan sjuksköterska och patienten är central i omvårdnadsprocessen

(Orlando; 1961; Travelbe 1971; Peplau; 1998). Travelbe (1971) menar att

kommunikation är ett av sjuksköterskans viktigaste redskap, det är en ömsesidig process

där man delar eller förmedlar tankar och känslor med patienten.

Inom omvårdnad har kommunikation både en innehållsaspekt och en relationsaspekt.

Innehållsaspekten är det konkreta budskapet vi förmedlar rent språkligt.

Relationsaspekten är knuten till hur vi förmedlar innehållet, den attityd vi verbalt och

icke verbalt möter patienten med, till exempel intresse likgiltighet, bristande tålamod,

vänlighet eller irritation. (Eide et al 1998).

KONKLUSION

Det är svårt att följa prioriteringsutredningens intentioner på vårdcentralerna. Störst

andel av läkarbesöken på vårdcentralerna görs av patienter från prioriteringsgrupp 3.

Det upplevs av personalen som om prioriteringsgrupp 3 tränger ut patienter från högre

prioriterade grupper. Personalen på vårdcentralerna vill arbeta efter

prioriteringsutredningens intentioner men man förmår inte göra det på grund av det

stora flödet av patienter från prioriteringsgrupp 3. Bristen på tider för läkarundersökning

uppfattas vara ett problem. Ibland upplevs det som om de lokala avtalen med hälso- och

sjukvårdsnämnden inte alltid överensstämmer med prioriteringsutredningens

intentioner.
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Det är viktigt att bedriva prioriteringsarbete inom vården, då det är en förutsättning för

att tydliggöra vilka prioriteringar som gäller. Tid behöver avsättas för reflektion på

arbetsplatsen och utåt mot medborgare, patienter och intresseföreningar. Detta kan

delvis avgöra om prioriteringarna i den kliniska praktiken svarar mot riksdagens beslut

om prioriteringar.

Detta är ett stort och intressant område och flera frågor kvarstår att besvara. Varför är

sjuksköterskor så tysta i prioriteringsdiskussionen? Räcker det att ha tydliga

prioriteringar eller finns det annat som också påverkar oss? Hur ser de dolda

prioriteringarna ut? Vad händer med de patienter som inte får tid? Finns det effektivare

sätt än nuvarande att ta hand om de personer som tillhör grupp 3, för att därmed kunna

frigöra resurser till högre prioriterade grupper?
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Kartläggning av tidsåtgång för distriktsläkare på allmänläkarmottagning

Metod: Systematisk genomgång av mottagningscheman och strukturerad intervju i samband med detta.

Tidsplan: Genomgång av scheman en höstmånad 2001(nov) + en vårmånad 2002(febr). Undersökningen görs

våren 2002. Slutrapport 15 juni.

Bakgrund:
Sektorsrådet har fått ett uppdrag av HSS att göra en vertikal prioritering inom specialiteten allmänmedicin.
Resultatet ska sedan användas tillsammans med övriga sektorsråds vertikala prioriteringar och
beställarkansliernas behovsbedömningar för att HSS ska kunna göra en horisontal prioritering. Denna
kartläggning görs av sektorsrådet i allmänmedicin i samarbete med avdelningen för allmänmedicin som en del av
detta arbete.

Grundpelare i sektorsrådets bedömning hittills
Allmänmedicinen har en speciell roll i sjukvårdssystemet
Att prioritera oprioriterade patienter är en viktig roll som även har stöd i HSL.
Utan diagnos kan man inte vara aktuell för andra specialiteters inre prioritering.
Kontinuitet och förtroende är nyckelord i en väl fungerande primärvård som underlättar prioriteringar och
minskar behovet av onödiga kostnader

Kartläggningen

Tio vårdcentraler i VGR ska delta.
Schemagenomgång--- hur disponerar vi vår tid? Hur hade vi tänkt disponera den?

Indela tid som går till:
BVC
MVC
Skola
Särskilda boenden/hsv
Mottagningstid-akuta besök(priogrupp?,ålder,väntetid,tid för besök)
Mottagningstid- återbesök(priogrupp?, ålder,väntetid,tid för besök)
Mottagningstid-planerat nybesök(priogrupp?, ålder,väntetid,tid för besök)
Ledigheter inkl semester-ange typ av ledighet
Tel
Adm-notera ung viken av ovanstående den hänförs till och hur mycket
Utbildning
Möten/samverkan-specificera
Övrigt ? ALL tid ska vara redogjord för.

Notera i övrigt för analysens skull
Särskilda mottagningar ? Diabetes, svikt, astma? Tidsomfattning?
Kurator? Tidsomfattning (tjänst)
Psykolog ? Tidsomfattning?



Konsult? Tidsomfattning

Strukturerad intervju

1. Hur tycker ni det ni gör överensstämmer med prioriteringsutredningen?
Skulle ni egentligen vilja göra på något annat sätt än ni gör?
Varför gör ni inte så i så fall?
2.  Hur stor befolkning har ni ansvar för?
Hur många läkartjänster har ni? Vakanser ? Vikarier?
3. Vilka andra ”tjänster” erbjuder VC(än allmänläkarmottagning)?
Påverkar det prioriteringarna ?
4. Vad har ni för ansvar enligt ert avtal?(avseende det som kartläggningen avser)
5. Hur får man sin tid hos läkare ?  Vad avgör hur man blir prioriterad när man hör av sig med nytt besvär? Var
sker prioriteringen?
6.Får ni patientgrupper från sjukhuset som ni inte tycker själva hör hemma hos er ( av kompetensskäl) ?
7. Har ni diskuterat prioriteringar ? Är ni sampratade?—ssk/läk, läk/läk?
8. Befolkningsstruktur?
9. Typ av upptagningsområde (stad-storstad-landsbygd)
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Ordf sektorsrådet allmänmedicin Prof  avd för allmänmedicin, Institutionen för samhällsmedicin
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