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or 100 år siden rejste en ung 
svensk læge nordpå fra Stock-
holm med sin rygsæk og nogle få 

bøger. Drevet af nysgerrighed drog han 
til Lapland, og i en lille kirkeby blev 
han læge for 5.000 patienter i et områ-
de på størrelse med Skåne og Blekinge 
tilsammen. Han blev der hele sit liv. 
Lægen blev kendt som ”lappmarksdok-
torn”.

Han holdt af sine patienter, hersede 
med børnene og blev glad, når de sun-
de og stærke kunne vokse til og tage 
fat selv. Han blev legendarisk for sine 
20 bøger om sit lægeliv med menne-
sker og skæbner. Om glæden ved at 
kunne vende sygdommens forløb og 
gøre en forskel. Men også om erkendel-
sen af, at han tit kom for sent. Efter 20-
30 kilometer på ski i uvejsomme stier i 
månelys var patienten død i hytten. 
Ofte for sent til at redde, men aldrig for 
sent til at trøste, som han skriver. 

100 år senere går en ældre mand i 
det sydlige Sverige til læge. Et tilfæl-
digt fund hos en speciallæge har afslø-

ret en let blodmangel. Han har det 
godt og er uden symptomer. Læge 1, 
som kun er på sundhedscentret den 
uge, ser ham og ordinerer udvidede 
blodprøver, fæcesundersøgelse og ko-
loskopi. Læge 2, som kommer på ste-
det indimellem, ser, at der er jernman-
gelanæmi og blod i fæces, men ser 
også, at manden allerede er henvist til 
koloskopi. Læge 3, som er der lige dén 
uge, ser koloskopisvaret, som ikke vi-
ser noget. Læge 4 ser den ældre mand 
efter et stykke tid; manden spørger, 
hvad der nu skal ske. Han har stadig 
ingen symptomer, han henvises til ga-
stroskopi. I ventetiden på det får man-
den mavesmerter og opkastninger, og 
læge 5 indlægger ham. Patienten ven-
der efter et stykke tid tilbage og spør-
ger læge 6, hvorfor der skulle gå 9 må-
neder fra det første besøg, inden han 

-
den ventrikelcancer.

Igen for sent. Men her var det ikke af-
stande og uvejsomme stier i månelys. 
Her var det et system med problemer.

Af  / Nina Sybille Bojlén

Hvad er det med Sverige?

Kontakt / sybille.bojlen@sund.ku.dk

Nina Sybille Bojlen, speciallæge i almen medicin, ph.d.
Forskningsenheden for almen praksis, Københavns Universitet      

Sverige er et smukt land med uendelige skove, en velfærdstradition og store almenmedicin-
ske klinikker. Men sammenlignende undersøgelser viser, at patienterne vurderer Sveriges 
primærsektor dårligst i Skandinavien. Både hvad angår kontinuitet, tilgængelighed, alsidig-
hed, kommunikation og patientinvolvering. 
Den svenske model bliver ofte fremhævet som inspiration, også i lande med en stærk pri-
mærsektor som den danske. Men hvad er det præcis, vi skal lære af?
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På de forløbne 100 år er Sverige ble-
vet et veludviklet velfærdsland med 
distribution af vejnet, sygehuse, læge-
klinikker og ambulancehelikoptere. 
Den udbredte praksismodel i Sverige er 
store tværfaglige klinikker, hvor alle er 
ansatte, og hvor især sygeplejerskerne 
er bærende for kontakten med patien-
terne. 

Ikke kun i udkantsområderne, men 
også helt tæt på storbyerne. Lægerne 
går i stort omfang på deltid eller siger 
op. Mange fortsætter i faget, men cir-
kulerer rundt i andre klinikker som sta-
fetlæger. En patient kan møde mange 
tilfældige læger, som det skete for den 
ældre mand i det sydlige Sverige. 

Svenska Läkaresällskapet opgjorde 
en tirsdag i 2012 den lægelige arbejds-
styrke i primærsektoren: Ud af 3.888 

fuldtidsstillinger var der denne dag 
966 stafetlæger på arbejde. Mange var 
almenmedicinere, men ikke alle. De 
permanente vacancer gælder både of-
fentlige og privatiserede klinikker med 
enkelte undtagelser. Der er ingen mere 
aktuelle opgørelser over lægebeman-
dingen, men distriktslægeforeningen 
har foranstaltet kontakter til klinikker 
i de enkelte regioner og skønner ud fra 
det, at kun 40-60 % af målsætningen 
er besat med faste læger. Der er mere 
end 50 bemandingsforetagender, som 

sundhedsvæsenet.

Hundrede års primærsektor
Det hundredårige spænd mellem 
”lappmarksdoktorn” og patienten i 
Sydsverige har rummet gentagne re-
former af primærsektoren. Mange til 
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Nu er det ikke længere 

uvejsomme stier i måneskin, 

der gør at lægen ankommer 

sent. Der er et system med 

problemer. 

Foto: Colourbox
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det bedre. Tidligere tiders provinslæ-
ger arbejdede som lappmarksdoktorn i 
ensomhed med tung arbejdsbyrde og 
med små materielle resurser. Alligevel 
lykkedes det at udvikle høj medicinsk 
kompetence i forhold til at varetage 
sundhedstilstanden i ansvarsområdet. 
I 1940’erne og 50’erne nød lægerne re-
spekt hos både lokalbefolkningen og 
blandt sygehuskollegerne. Der var til-
strømning til faget.

Udviklingen gik mod øget speciali-
sering, og sygehusene blev udbygget. 
Unge læger søgte mod specialisering 
og sygehuse. Tilstrømningen mod al-
men praksis stagnerede, samtidig med 
at arbejdsbyrden blev øget. Krisen var 
åbenlys, og analyserne påpegede løn-
vilkår og den ensomme byrde som år-
sager. I 1963 overtog regionerne an-

-
ger. Gradvist skete forandringer mod 

-
-

svarende sygehusoverlægen. 
Udbygningerne i storskala med 

teams og nye spændende opgaver gav 
-

der i 70’erne og 80’erne hos distriktslæ-
gerne, som de nu kaldtes. Specialise-
ringstakten og udbygningen af syge-

-
surserne kom til at ligge dér, både hvad 

angik nye stillinger og økonomi. Der 
opstod revirstridigheder og en opfat-
telse af, at alle tilstande skulle ses i de 
dertil indrettede specialer: ”Allmänn-
läkarna är en onödig och fördyrande 
vårdniveau, som leder till sämra vård-
kvalitet”, skrev fx en gruppe pædiatere 
i Läkartidningen 1978.

Der var i disse år en voldsom øgning 
i udgifterne til sundhedsvæsenet, og i 
90’erne forsøgtes en brat opbremsning. 
I forlængelse af slankekuren sendte 
sygehusene mange opgaver til primær-

sig alt, hvad hospitalerne nu ikke læn-
gere ville eller kunne. Samtidig med at 

-
ne i primærsektoren kun udgør 15-16 
% af samtlige erhvervsaktive læger, 
har denne brokkasse givet et øget mis-
mod og fornemmelse af manglende 
kontrol over opgaven og resurser til 
løsningen af den. Det har været svært 
for lægerne at bevare entusiasmen i 
det krydspres. 

Det samlede svenske sundhedsvæsen 
har i en årrække bevæget sig mod en 

-

Omkring 10.000 læger gjorde sig med 
Läkaruppropet i 2013 til talerør for æn-
dringer i et system, som har gjort vold 
på den lægelige etik og sammen-
hængskraften i det, der skulle være til 
for de syge.

Sverige er kendt for sine grundige, 
regeringsinitierede problemanalyser. 
Man nedsatte i samme år en statslig 
udredning med det formål at se på, 
hvordan man får mest patientnytte. 
Gøran Stiernstedt, den statslige udre-

-
tiv Vård”, hvor han på 792 sider slog 
fast, at det er en systemfejl, at Sverige 

Der er flere svenskere med fast frisør end 
fast læge. Sverige har på 40 år ikke løst pro-
blemet med lægemangel i primærsektoren, 
hvor et stigende arbejdspres får mange til at 
hoppe af som faste læger. Det er en ond spi-
ral, og anslået er efterhånden kun halvdelen 
af den planlagte lægenormering opfyldt. 

››
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-

Der savnes den vigtige basis for, at 
sundhedsvæsenet fungerer: de prakti-
serende læger. Sundhedsvæsenet 
mangler kontinuitet og sammen-
hængskraft. Hvis man ikke vender py-
ramiden og med lovgivning sikrer, at 
den fremtidige udvikling, resursetilfør-
sel og fokusering sker i primærsekto-
ren, så vil det svenske sundhedsvæsen 
bryde sammen, som det udtrykkes. 
Gøran Stiernstedt foreslår en øgning af 
primærsektorens budget til 25 % af det 
samlede sundhedsbudget. 

Udredningen sendte rystelser gen-
nem det besluttende system. Man køb-
te dog ikke umiddelbart rapportens 
konklusioner om at vende pyramiden. 
En ny statslig udreder, Anna Nergårdh, 
blev antaget til videre udredning af 
samme sagsforhold. Udredningen kom 
2020 med titlen ”God och nära vård – 
en reform för ett hållbart hälso- og 
sjukvårdssystem”. Den indeholder en 
række nærhedsforslag, bl.a. med en 
udvidelse af den i forvejen brede opga-
ve for almen praksis til en endnu bre-
dere. Men resurserne udebliver. Den 
eneste region, der har øget budgettet 

-
kinge. Trods øgede statsbidrag, udred-
ninger, reformer og løfter. Primærsek-
torens andel af det samlede sundheds-
budget har været uforandret siden år 
2000. 

Läkarförbundet påpegede i sit hø-
ringssvar, at manglen på læger skal lø-
ses - inden man udvider opgaverne i 
primærsektoren: 

”Om utredningens förslag inte ska 
misslyckas, är det av vikt att förbättra 
drivkrafterna för läkare att söka sig till 
och stanna inom primärvården. 
Primärvården måste bli mer attraktiv 
att arbeta i”, skriver Läkarförbundet, 

som mener, at man bør hente inspira-
tion i den norske fastlægeordning med 
dens små, professionsdrevne enheder 
med listepatienter. 

Hvad er der sket med sammen-
hængskraften?
Skiftende ideologiske vinde har bety-
det, at velfærden fra at have været et 

-
tagende udliciteret fra 90’erne. Det 
gjaldt fx skoler, plejehjem og rehabili-
tering. Patienterne var ikke tilfredse 
med den manglende lægekontakt i de 
store helseklinikker, og i 1994 kom 
”husläkarlagen”, hvormed praktise-
rende læger kunne nedsætte sig privat 
efter dansk mønster. Det gav en til-
strømning af læger, der nedsatte sig. 
Loven blev dog samme år rullet tilbage 
efter et regeringsskifte. Men et nyt se-
nere regeringsskifte gav skub til de-
centralisering og afreguleringer. Der 
blev fra 2008 fri nedsættelsesret i al-
men praksis med ønske om at udsætte 

med loven om ”frit vårdval”. Pengene 
følger patienterne, som kan søge ska-
destue, praksis eller speciallæge uden 
begrænsninger og på tværs af regioner. 
Der var denne gang ikke mange læger, 
der greb chancen. Derimod var der 

-
re kæder, som oprettede klinikker, op-

klinikker og blev stadig større. Der er 
nu næsten lige mange privatejede som 

praksis. Fordelingen er ikke jævn, idet 
de private er tættest omkring storbyer-
ne og yderst sjældne i udmarken. De 
store kæder, Aleris, Capio og Praktiker-
tjänst, driver hovedparten af de private 
klinikker. 

Lægemanglen er fortsat ikke løst. 
Smørret er blot smurt tyndere ud, som 
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en iagttager har udtrykt det. Det er 
svært at få faste læger til både de pri-

-
kertjänst dog undtaget. For patienter-
ne har den manglende faste lægekon-
takt den konsekvens, at de mangler til-
lid til primærsystemet. Mange søger 
derfor hellere skadestue.

Som et bidrag til atomiseringen har 
det siden 2015 har været muligt frit at 
oprette virtuelle klinikker til patienter 
på tværs af landet. Pengene følger sta-
dig patienten og opkræves af regionen, 
hvor patienten bor. Nogle tjenester op-
retter egne sygeplejerskebemandede 
klinikker i relation til apoteket eller 

hvis en patient skal ses. Mængden af 
aktører er voldsomt øget. I 2020 beko-
stede regionerne knap 1 mia. svenske 
kroner på de digitale tjenester på 
tværs af landet. Søgningen til en digi-
tal konsultation er størst fra Stock-
holmsregionen og mest sparsom i 
Norrbotten. Der er dermed ikke kom-
met mere ligelig fordeling i landet. Re-
gionerne vil gerne kunne regulere an-
vendelsen, men stoppes af lovgivnin-
gen på området.

Problemet, som nu diskuteres ivrigt, 
er, at der er en fuldstændig afkobling 
mellem patienter og leverandører i det 
lange land. Omfanget er ude af kon-
trol, og fragmenteringen i patientbe-
handlingen er øget. Der er parallelle 
behandlingsspor og ikke et nationalt 
receptregister som det danske FMK. I 
nylige pressereportager rapporteres 
om digitale konsultationer, hvor der på 
tværs af landet uden kendskab til pa-
tienten fx ordineres SSRI til en 11-årig 
eller livsfarlige mængder relaksantia 
til en patient med tidligere misbrug. 

Afreguleringens problematik
Privatiseringen af velfærdssektoren er 

et kontroversielt spørgsmål i den of-
fentlige debat. Det diskuteres, om det 
er rimeligt, at de svenske skattemidler 
skal kanaliseres ud af systemet. Der er 
fortalere for, at overskud skal recirku-
lere og komme det svenske samfund til 
gode frem for at gå til udenlandske ka-
pitalfonde og store kæder med fokus 
på afkast. Aleris ejes af kapitalfonden 
Triton, Capio ejes af franske Ramsay 
Santé. Den sidste store aktør i feltet, 
Praktikertjänst, er derimod en svensk 
medarbejderejet virksomhed med en 
særlig historie. Herom senere. 

I rækken af udredninger kom i 2016 
”Ordning och reda i välfärden”, hvor 
der på 861 sider blev gransket fordele 
og ulemper med private aktører i den 

-
satte forslag om et loft over afkast på 7 
% plus statskyldrenten, samt at der 
skulle reguleres med opfyldelse af vis-
se krav for at kunne få lov at levere 
velfærdsydelser for fællesskabets mid-
ler. Svensk Næringsliv modsatte sig 
imidlertid den form for indblanding og 
indførelse af begrænsninger. 

Der blev på sundhedsområdet fulgt 
op med en ny udredning ”Ordning och 
reda i vården”, hvor Gøran Stiernstedt 

-
midlerne bedst kommer de trængende 
til gode. I 2019 udkom rapporten ”Digi-
fysiskt vårdval – tillgänglig vårdval 
baserad på behov och kontinuitet”. 
Endnu engang slog Göran Stiernstedt 
fast, at kontinuitet og kendskab til pa-
tienterne er afgørende for at fremme 

Han argumenter for, at alle helse-
centraler skal kunne tilbyde digitale 
tjenester, samt at patienter skal liste 
sig og højst kunne skifte to gange om 
året. Omvendt skal alle netlæger for at 
kunne virke tilbyde mulighed for fy-
sisk fremmøde og have listede patien-
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ter inden for den region, de betjener 
patienter i. Altså en enhedstænkning i 
form af ligeligt fordelte ”digi-fysiske” 
tilbud landet over. Desuden foreslås 
over en kam kapitering frem for ydel-
sesbaseret refusion for at fremme kon-
tinuiteten og modvirke hurtige, over-

nytte.
Udredningen har vakt modstand 

hos netlægerne, som ser det svært at 
skulle leve op til de beskrevne krav. 
Men også hos regionerne, som ser for-
valtningen af deres sundhedsplanlæg-
ning begrænset.

Det svenske sundhedsvæsen regule-
res på tre niveauer, statsligt, regionalt 
og kommunalt. Udredningernes forslag 
til opstramning handler således om 
både ændringer på lovgivningsniveau, 
om ændringer i de 21 regioners for-
holdsvis autonome administrering af 

kommunernes forvaltning af ældrepleje 
og rehabilitering. Som forventeligt er 
der modstand på alle tre niveauer mod 

der er bred enighed om, at noget må gø-
res. Der er dog lagt en tiårsplan, som 
måske vil føre noget med sig.

Hvorfor interessere sig for  
eksemplet Sverige?
Lappmarksdoktorn i nord og den ældre 
mand i syd illustrerer det hundredårige 
spænd i en udvikling, som ikke kun ses 
i Sverige. Litteraturen afspejler en til-
tagende almenlægemangel i lande, vi 
plejer at sammenligne os med. Sverige 
har kendt tendensen i 30-40 år i den 
nuværende udgave og har dermed blot 
været forud.

Landet har ikke knækket nødden i 
forhold til lægemangel eller til at få 
etableret en primærsektor, hvor pa-
tienterne føler sig taget godt af som 

beskrevet i indledningen. Men der er 
meget at tage med sig fra eksemplet 
Sverige.

For det første, at mængden af opga-
ver, som de praktiserende læger skal 
løse, kan være overvældende. Navnlig 

-
ger med. For ikke at gå helt i knæ har 
mange læger løst det ved at gå på del-
tid eller sige deres faste stilling op. 
Også i Danmark er opgavemængden 

Finansieringen er stadig til diskussion. 
Meget kan løses ved at ansætte perso-
nale, men ikke alt kan løses ved korri-
dorvejledning og kulissebesøg hos an-
dre personalegrupper. 

For det andet har Sverige en solid 
tradition for at arbejde i teams. Teamet 
distriktslæge/distriktssygeplejerske 
går langt tilbage, men blev veletable-
ret i 80’ernes udbygning af helsecen-
traler. Sygeplejerskerne har ofte en 
overbygningsuddannelse og kan arbej-
de selvstændigt som distriktssygeple-
jersker. Der foreligger veletablerede 
procedurer i systemet, som sygeplejer-
skerne arbejder efter. Deres ansvar, 

-
kompetence er reguleret i retningslin-
jerne. I Danmark arbejder mange syge-
plejersker efterhånden også på egen 
hånd i fx udbudsklinikker og i klinik-
ker, hvor læger har en satellitpraksis, 
men der er ikke en veletableret struk-
tur for overbygningsuddannelse og for 

ingen samlet vurdering af de mulige 
kvalitetsproblemer i det. 

For det tredje vil diskussionen om 

også komme til Danmark. Capio, og 
dermed Ramsay Santé, er fx hovedak-
tionær i Alles Lægehuse. 

 Kæder i velfærdsarbejdet er ikke det 
store problem for svenskerne, men be-
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folkningsundersøgelser viser mod-
stand mod, at et afkast skal være den 
styrende drivkraft for arbejdet. Samt 
at fælles velfærdsmidler går til uden-
landske kapitalfonde.

Den største praksiskæde i Sverige er 
svenskejede Praktikertjänst AB, hvis 
konstruktion er værd at hæfte sig ved 
som inspiration. I 1960 blev forløbe-
ren, Läkartjänst AB, oprettet af den 
svenske lægeforening for at give støtte 
til unge læger, der ville nedsætte sig. 
Tandlægerne fulgte efter med samme 
konstruktion, og i dag er Praktiker-
tjänst AB en fusion bestående af læ-

et medarbejderkooperativ. Konstrukti-
onen er måske den, der ligger tættest 
på, hvad vi kender i Danmark, men 
koncernen arbejder med administrati-
on, kvalitetssystemer, støtte og råd-
givning i storskala, mens det kliniske 
arbejde foregår i småskala i mindre og 
overskuelige klinikker. 

Kapitalfonden EQT bød i 2013 knap 7 
mia. svenske kroner for Praktikertjänst 

begrundelse, at man så ville miste fag-
lig integritet og autonomi over egne ar-
bejdsforhold. På lægesiden opgjorde 
virksomheden bemandingen i samme 
periode i 2012, som Läkarforbundet 
gjorde i de øvrige klinikker. Her så man 
vakancer på kun 4 % svarende til fra-
vær pga. sygdom. Dette i kontrast til de 

tidligere beskrevne gennemsnitlige va-
kancer på 20-25 %. Noget tyder på, at 
det lykkes for Praktikertjänst at til-
trække og fastholde læger. 

For det fjerde kan man fundere over, 
hvad det er, der tilsyneladende tiltræk-
ker og fastholder læger i netop den 
konstruktion, som Praktikertjänst har 
etableret. Et håndterbart mikroniveau 
med små og professionsdrevne klinik-
ker i kombination med, at der på ma-
kroniveau er støtte til administration 
og andre opgaver, kan være én forkla-
ring. Begrundelsen for afslaget til EQT 
en anden årsag, nemlig at konstruktio-
nen er bevarende for oplevelsen af fag-
lig integritet og styring over egne ar-
bejdsforhold.  

Danmark kan bryste sig af at have 
et system, som indtil videre netop op-
fylder det. Men det er en bekymrende 
udvikling, at der trods alt er læger, der 
som knap 50-årige forlader deres kli-
nikker. Også i dette land må vi, som 
den svenske Läkarföreningen siger i sit 
høringssvar fra 2020, søge at få identi-

tiltrække og fastholde læger.
Lappmarksdoktorn har været død 

længe, og hans tid med ham. Men hans 
bøger vidner om glæden ved at gøre en 
forskel, om stor faglig integritet, om 
dygtigt virke og om meningsfuldhed i 
relationen til de mennesker, han havde 
ansvar for. Det er faktorer, som moti-

autonomy, mastery og purpose. For en 
kliniker er de arbejdsprincipper ikke 
lige så afdøde som ”lappmarksdok-
torn”. De er snarere højaktuelle. 

ingen

Litteraturliste kan fås ved henvendelse 
til forfatteren

ALMEN PRAKSIS I NORDEN

Danmark kan lære af de svenske forhold. 
Lægerne begræder mangel på faglig integritet, 
mangel på mulighed for at arbejde dygtigt og 
mangel på meningsfulde relationer. I denne 
Bermudatrekant forsvinder lægeetikken.

››
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HOVEDBUDSKABER

1. Der er flere svenskere med fast frisør end fast læge. Sverige har på 40 år ikke løst problemet 

med lægemangel i primærsektoren, hvor et stigende arbejdspres får mange til at hoppe af 

som faste læger. Det er en ond spiral, og anslået er efterhånden kun halvdelen af den planlag-

te lægenormering opfyldt. 

2. Problemerne kan ikke løses ved korridorvejledning og kulissebesøg hos sygeplejersker. Ifølge 

regeringens egne analyser er manglen på kontinuitet og sammenhængskraft i primærsekto-

ren skæbnesvanger for det svenske sundhedsvæsen. Men drivkræfterne til at læger søger og 

forbliver i primærsektoren må analyseres, hvis regeringens forslag om at vende skuden skal 

lykkes, mener Läkarföreningen.

3. Der er i Sverige fri nedsættelsesret og en bred vifte af etableringsmodeller, men også udtalt 

fragmentering og parallelle behandlingslinjer. De mindre, professionsdrevne klinikker ser ud til 

at have en bedre forudsætning for at tiltrække og fastholde læger end både de større offent-

lige og de udenlandsk ejede kommercielle kæder.

4. Danmark kan lære af de svenske forhold. Lægerne begræder mangel på faglig integritet, man-

gel på mulighed for at arbejde dygtigt og mangel på meningsfulde relationer. I denne Bermuda-

trekant forsvinder lægeetikken.
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Borgere tilknyttet  

klinikker uden ejerlæge

De første udbuds- og regionsklinkker kom i 2011, hvor der i januar på landsplan var 1 læge (kapacitet), der arbejdede i en udbuds- eller regionsklinik. Det-

te tal er steget frem til januar 2022, hvor 57 læger er ansat i enten udbuds- eller regionsklinikker. Efter 2020 er der dog sket et fald i antallet af patien-

ter tilknyttet udbuds- og regionsklinikker. En af forklaringerne på faldet kan være fremkomsten af §9 stk.7-klinikker. En §9 stk.7-klinikker er en klinik, 

der ejes af en læge, som har sit primære virke i en anden klinik, og der er derfor udelukkende ansatte læger i disse klinikker.

Det er vigtigt at pointere, at disse §9 stk.7-klinikker reelt drives på samme måde som udbudsklinikker hvilket ofre er med skiftende korttidsansatte læger 

og sygeplejersker og dermed uden den kontinuitet, som kendetegner almindelige praksis drevet efter PLO’s overenskomst. Men formelt drives klinikkerne 

efter PLO’s overenskomst, og rent opgørelsesmæssigt vil patienter, der tilhører stråmandsklinikker, derfor ikke optræde som patienter uden egen læge.

Også almen praksis i Danmark er under forandring


