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Digitalisering
och e-hälsa
driver på
forskningen

Nu vill fler forska
inom allmänmedicin

Petra
Hedbom
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"HUR SKA JAG hinna forska när jag ska ta hand 0111

patienter?" Frågan konuner fr~n en bekant som iir
specialist i allmänn1edicin. Hen \•ill gärna, och har
varit pä gäng vid ett par tillfa.Ilen. A1cn det kr'dvs
1ner än ambition för att få. allt på plats, frän finansiering till chefens uppbackning. H_ittills har n1inst
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en av dessa faJJemt.
Att forskning ino1n alln1än1nedicin är styv1no<lcrligt behandlad hörs från flera -häll. Det finns frän
allmänmedicins.kt häll l'.n känsla av att det inte
anses lika flott att studerd rökavviirtjning bland
kol-patiente_r som nya n1ålinriktade c:1ncerterapier
son1 bedrivs på specialistklinik. Föl'kla.ringama är
flera. Allmänn1cdicin är ett ganska ungt forsknings·
01nråde, den första .i;venska avhandlingen. publicerades 1980 och å ret efter kOn1 1)ren1iärprofe..'i.Suten.
Det so1n sker pi\ v:irdcentraler har inte he!'ler han
sun1n1a självklara koppling till universitet och hög·
skolor son1 verksanl11eter på de stora sjukhusen.
Tha<liti.oo och kult.ur bar spelat en stor roll.
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MEN N'AGDT VEBRAR ha hänt. Forskningen son1
bedrivs på, eller i anslutning till vårdcentraler, är
ett växande on1råde. En spaning visar att e-hälsa
ocb digitalisering Står för en omfattande andel.
1\v de Forteftnan.sieni.de 1·>rojekte.11 inorn on1.rädet
alhnän1nedicin som pågår har till exe1npel hälften fokus 1l1 c-hälsa. Flera av de tunga finansiärerna har utlysningar som rör det digitala.. Ett ökat
intresse kring det digitala verkar ha gett orhnär·
vård5forskningen en SkjQIS. JJra - även teknik bör
precis soin andra metoder vara evidensbaserade
innan de införs,
?>'len även orn forSkning är viktig så m~1:C pri1n[lrvårdeu rorst och f:rii1nst ge::; rnöjlighet att nlföra
sitt upµdr-~g och se till au de evidensba.serade
be.handlingar som finns kommer patienterna till
nytta. OmstäUning till nära vård och uppfyllelse av
vårdgarantin kräver sitt.
Hur vägen mot en mer utb}•ggd och til\g:iinglig
nära vlird sk!l gå diskuteras nu i landets regioner.
I-lur mycket mer pengar son1 sats.as på prhnärvärden får att 1nOta kraven spretar, visar Dagens Medi·
cins genon1gång. I Stockholo1 böjs tillskottet n1ed
näl)ta_n 9 procent n1ectan det i Örebro blir knappt 2.
1 Anna Nergärdhs utrt?dning God och nära \•ård
frantgär att forskning inom allmänmedicin bör öka.
Frågan är on1 trenden kan fortsätta samtidigt som
prin1ilrvården .sk;i rnäkt:t med det ökade uppdra·
get?
~lin b<'kant har lagt ner sin forskara111bition ror
tillfället och funderar på att byta jobb helt.

Primärvården tar emot den största andelen patienter men traditionellt bedrivs det
mindre forskning än inom många andra
specialiteter. Nu syns en förändring.
Text: Petra Hedbom Foto: Jeppe Gustafsson/Bildbyrån
raditioncllt har forskningen skett
på ::;Jukbusen och de1 har inte
forskats lika 1nycket inom allrniinn1cdicin som inom andra spc-cialitcter. J.1en den största andelen
patienter finns i primär..,,•å rden och
det so1n sker där 1nliste vara ev'idensbaserat, säger
Patrik h1idlöv. distriktsliik.are och professor vid
Lund.5 universitet.
Han iir verksa111 \id Ce11tn1n1 för pri1närv5rrb;·
forskning pil Lunds universitet där det bedrivs
e1t flertal fors.kningsproj ekt ino1n all 1nänn1edicin,
tnänga inoni e-hälsa i prin1ärvårdC"n. Digital! hjälpn1cdel för patienter med högt blodtryck (se artikel
neJan) , triagering.sstöd och nlitHikarbcsök järn·
fört n1ed fysiska besök vid bland annat halsont, är
exen1pel på vad so111 studeras.
Forskning inom primärvården viktigt
Att det bedriv.s forskning ioon1 alhniJ.nrne<l.icin i\r
viktigt ror s.a:ruhället siigcr Anna Nager, ordf6randc
i Svensk förenings fOr alln1änn1edicins, Sfan1s,
forskningsråd.
- [I.fånga av de stora folksjukdon1aro<1 hand·
läggs i printärvården, för att hitta optimala sätt att
behandla dessa behöver f0Nk11ing ske i pri1n1irvår·
den och inte bara pä de sjukaste son1 behandlas pä
sjukhusen, säger hon.
Il.len Anna. Nagcr är positiv till utv1..-ck.lingen och
tycker sig se att forskning inOnl aJllnän1.ne<lici11

bar ökat både vad gäJler antalet
avhan(![jngar och dess kvalitet.
- Vi ser alt det konuner in fler
avhandlingar av högre' kvalitet till
vår utlysning Årets allmänn1edi·
cinska ;1vhandling ino1n Sfan1. Det
- -- • säger inte allt men är ett tecken på
Anna Nager
en förändring. säger hon.
Antalet doktorander ino1n all·
mänme<licin har ocksA ökat visar siffror från Uni·
versitetskanslerilmbctet. För tre år sedan fann s det
152 registrerade dok1ornnder, i höstas var det 185.
..\v de-son1 doktorerar nu har 111 en anställning som
läkare.
Den ökande trenden bekräftas av nägra il\' de
!jtora forskni ngslina1~siärerna.. På \ 1ctenskapsrå<let
och Vinnova ser rnan ett ökat antal ans.ökningar
från p1in1ärvården. Vid forskningsrädet forte ser
man sa1nma trend, där antalet be\iljade projekt
u1ed anknytning till primärvården ök<it sc.'tlan 2015.
Jus1 nu pågår drygt 30 Ilrojekr med finansiering
frän dem på on1rädet.
- Mcu det är svårt att säga 0111 andelen ökat
eftersom många kommit in via rikt..'lde. utlysning-.ir.
Eo stor del av dessa har fokus på interventions- och
hchandlingsstudier 1nen även e·hälsa och viilftirtls·
teknik, säger Inger Jonsson, senior rädgiva re pä
Forte,
Men tlct är i.-vårt att fä tydlig statistik på hur stor
andel av projekten son1 ligger inon1 allrnärunedi-
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40 år sedan första
avhandlingen
Den första avhandlingen
inom allmänmedicin
kom 1980 och året
därpå inrättades den
fö rsta professuren,
Mellan 15-20 personer
har dispute rat inom
allmänmedicin per år
de senaste åren. enligt
siffror från Univer.;itetskanslersåmbetet..

cin vilket beror på att ä1nnct är sä brett, det är helt
enkelt S\'årt att sålla. ut projekt som har anknytning till just allmänn1edk:in. Många projekt son1 rör
e-hälsa är s."l.dana sonl bedrivs ino111 prin1ärvårdc11.
Anna Nagcr tror att en bidragande förkla1ing
till att forskning inom pri1närvärdcn trots allt tagit
.större olats iir den ll<.1tione1la forskarskolan inon1
alln1änrnedicln so1n startade 2010. Den var en av
sju forskarskolor som kon1 till efter en utlysning
från \ 1etenskapsråd et.

Ensamt forska på vårdcentral
K.1rin Rådhol.111 är disLrikl.$1äkare och univentitets lektor vid Linköping.~ universite>t och sitter i forskarskolans ledningsgrupp. !·lon gick den själv som
doktorand och lyfter skolans nätverkande fitnktion
där alla yrkeskategorier 1ned alln1änn1edicinska.
forskni ngsprojekt. k.'tn fä stöd av varandra.
- Det kan vara ensa1nr att vara den enda på en
vårcl_c cntral som är intresserad a\' att bedriva forsk·
ning. l.olan behö\·er någon att bolla nied, en möjlighet som oftare finns på ett sjukhus än en liten vård·
central, s.'iger hon.
- Sen gäller det att 1nan har en cl1ef so111 har fOr·
stilc!se för forskning oc,11 kollegor so1n kall ställa
upp och fylla luckor och ta patienter, nlir man fors ·
kar, säger hon.
Pä sjukhus n1ed en etablerad forskarkultur finns
ofta admlnistrati\'a stödfunktioner eller kollegor
som kan tipsa den som ska ansöka onl forsk.nings·
anslag, något 0111 saknas pä en vårdcentrJL Att
söka pengar kan därför b li ett hinder. l\.1en även
on1 pengar finns räcker del inte alltid för en hå11
belastad prin1ärvä.rd son1 förvänlas ta cn1ot allt fler
patienter.
- Även IJlll ett forskningsprojekt har finansiering
och vll.rdcentralen flir ersättning så är det n1änga
som tackar nej när vi tar"kontukt. 1-lar mnn problen1
n1ed bemanning så prioriterar man inte att bedriva
forskning så det behöver lösas fOrst, sJig~r Patrik
~11idlöv. •

Går till botten med nyttan av digitalt stöd
Oe metoder som Införs i primä rvård en ska
vara evidensbaserade. Så resonerar man på
vårdcentralen Ekholmen i Linköping dä r forskning
är en del .av vardagen.
De första patienterna har precis introducerats och
fätt en genomgång av tekniken. Via sina tcle.fouer
ska de logga in tiJI en sän;kild plattforn1 där d e rap·
porterar sina blodtrycksvärden en gAng on1 dagen.
Dcssu1on1 ska de fylla i uppgifter on1 hur de 1niir
och eventuella läke111edclsbivcrkningar. Systcn1et
kan också skicka p;i minnc1ser och upp1u\1ntdngar
0111 att delt.1garen ska vara fysiskt aktiv.
- överlag iir par.icnterna positiva och det ger ett
\räldigt bra underlag fOr att diskutera blodtrycket
och \'U.d so1n kan påverka det. når vi tittar på graferna tillsnmn1ans, säger Kerstin Eriksson, distrikts·
sköterska på vårdcentralen r:khohnen.
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Att appar och andra digitala hjälpmedel
faktiskt studeras och utvärderas på. ett metodiskt sätt.
Art läkare uppmanas erbjuda patienter en tid
inom en halvtimme, som de inte har möjlighet att tacka ja tlll. Det är knappast vad vårdgarantin syftar till.
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900 patienter är med i studien

-

PATIENlMÖTE . Julia Lervlk, lä kare på vårdcentralen Ekholmen, upplever att det är lättare a tt disk utera behandling med patie nterna
när de kan titta på grafer till sammans. "Det blir tydligt hur blodtrycket påverl<as när d-e är fysiskt aktiva.., säger hon. Hä r med studiedeltagare Göran Lindström som får e n introduktion.

årdcentralen är en av on1:kTing 30 som deltar i stu ·
dieu so1n heter Perhit. Totalt skil 900 patienter metl
högt blodtryck inkluderas vnrav 20 från Ekholn1en.
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30 vårdcentraler
deltar I Perhlt
.- Mobilt självrapporte·
ringssystem f'Or patienter med högt blodtryck..
.- Finansieras av
Vetenskapsrådet.
Hjärt-lungfonden och
Kamprads stiftelse .
.- Totalt Ingår 30 vårdcentraler och omkring
900 patienter.
• Görs 1samarbete
mellan Lunds universitet, Linköpings univer·
sitet och Sahlgrenska
akademin.

Syftet är att i en randomlscrad kontrollerad studie
jämföra det digitala hjälpmedlet n1ed traditionell
vård hos patie nter som beh:mdl:ts för högt blodtryck.
E·hälso\•erktygt:'t har testats i en pilotstudi<> som
visade att det bidrog till att patienten1a upplevde en
ökad delaktighet och hade dessutom en viss positiv
effekt på blodtrycket.
f\nna Segernäs Kvitting är 1nedicinskt ledn ingsanS\•arig för studien på \'årdcentralcn, och ser en
ston behov av att titta på nya metoder på etl systematisk! sätt.
- lnte sällan är <!el anekdoter eller tyckande S<in1
utgör grunden när ny tek11ik införs. Nu gör vi en
ordt'.'11tlig VC'tenskaplig utvärdering, Faller den väl ut
kan vi stå för att den faktiskt gör nytta. Då blir det
också lättare att in1plernentera den, säger hon.
P;\ Ekhohnens vårdcentral finns e n kultur so1n
vän1ar fon;kning och flera i personalen har varit
delaktiga i olika projel..1.. En av den1 är Julia Lcrvik,
specialist i alln1änmedicin. som också deltog i pilot·
studien infOr <Ji:n pågående blodtrycksstud.ien.
Hon pratar 0111 värdet av att det forskas pä vanliga

diagnoser som högt blodtryck i de nliljöcr där clc
behandlas - pä värdcentralerna.
- Vi behöver ha på fötterna för de råd vi ger
patienterna. säger hnn.

Studera metoden - inte tekniken
En farhåga när det gäller e-hälsa och digitala verk·
tyg är au teknik.en i>prin~r ifrrtn result."lten. I just
det här fall et gjordes pilotstudien redan 2015 och
sedan dess har uppdatcrinbrar gjons av tekniken
med syfre att förbättra. Därför är det viktigt: att det
är en 1netod son1 studt~n1s och inte en specifik pro·
dukl eller 1njukvarll.i säger Patrik 't.1idlöv. profes·
sor vid Lunds universitet och projektansvarig fOr
studien.
- Det \'i i huvudsak testar är ctl sätt fOr patienter
111ed högt blodtryck att själva rapportera och kom·
1nunicera i ett digitalt systeni och bli 1ner delaklii,"ll
i sin behandling. 01n re.~u ltaten blir positiva ärtanken att det ska kunna överföras till andra kroniska
diagnoser som diabetes, säger han.
Petra Hedbom 073·558 75 56
petra.hedbom@dagensmcdicin.se

