
LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 93  •  NR 44 •  1996 3857

»Det finns generellt sett inget som
talar för att arbetsgivarna använt me-
dicinska undersökningar som ett sor-
teringsverktyg. Inte heller har det
framkommit att medicinska under-
sökningar medfört en utslagning från
arbetslivet.»

Denna slutsats presenteras i en of-
fentlig utredning om medicinska un-
dersökningar i arbetslivet, en utred-
ning som följaktligen inte heller fun-
nit det påkallat att föreslå någon lag-
stiftning på området. Konklusionen
baseras huvudsakligen på en enkätun-
dersökning bland myndigheter och
företag med mer än 100 anställda.

Enligt utredningen kan negativa
effekter inte påvisas av test vare sig
inför en anställning eller under pågå-
ende anställning. Den enda restrik-
tion som utredningen slår fast är att
gentest i arbetslivet skall vara för-
bjudna – vilket i sig är positivt.

Ett huvudproblem med denna
utredning är att dess slutsatser och
förslag baseras på en bristfällig kart-
läggning och en ofullständig analys.
Den enkät som åberopas skulle lika-
väl kunna tolkas som att det inte
finns några positiva effekter av de
medicinska undersökningarna i ar-
betslivet.

Enkätresultatet baseras på arbets-
givarnas subjektiva uppfattningar. Vi-
dare kan man knappast förvänta sig
att några arbetsgivare skulle medge
att de använt test för att utmönstra ar-
betskraft eller för att slippa kostnader
för sjukfrånvaro och rehabilitering.

I sin analys gör utredningen halt
varje gång vid den punkt där man
kunnat påvisa intressanta motsätt-
ningar. Det är då inte egendomligt att
det inte görs någon egentlig utvärde-

ring av framåtsyftande karaktär när
det gäller behovet av regler och re-
striktioner för denna verksamhet.

Enligt direktiven till utredningen
skall den beakta den nuvarande ar-
betsmarknadssituationen med hög
arbetslöshet och ökat kostnadsan-
svar för arbetsgivarna i samband
med sjukdom. Där påtalas risken för
att medicinska undersökningar kan
bidra till utestängning och utslag-
ning från arbetslivet.

Utredningen kan inte sägas ha
lyckats klargöra i vilken mån medi-
cinska kontroller och drogtest kan ha
bidragit i detta avseende. Från fack-
liga utgångspunkter finns det emel-
lertid anledning att slå vakt om den
enskildes integritet i det hårdnande
arbetslivsklimatet.

Det kan i det sammanhanget erin-
ras om att man i flera stora industri-
länder funnit anledning att införa re-
striktioner kring hälsoundersökning-
ar och medicinska kontroller i sam-
band med anställning. Så är fallet
t ex i USA, Tyskland och Storbritan-
nien.

Frågan om drogtestning i ar-
betslivet har länge varit en kontro-
versiell fråga där olika organisatio-
ner och även myndigheter haft skilj-
aktiga uppfattningar. Det torde dock
vara uppenbart att det finns situatio-
ner där drogbruk måste kunna kont-
rolleras av hänsyn till tredje mans sä-
kerhet.

Det är därför glädjande att utred-
ningen kunnat enas om att arbets-
platserna aktivt bör kunna delta i ar-
betet mot missbruk av narkotika.
Förslaget att arbetsmarknadens par-
ter skall handlägga denna fråga före-

faller väl avvägt, då behovet av drog-
test naturligen måste vara mycket va-
rierande mellan olika branscher och
företag.

Förvånande är det dock att utred-
ningen i samband med drogfrågan
inte tagit upp alkoholens roll. Skall
man se saker och ting i sina rätta pro-
portioner är det självfallet så att alko-
holen utgör ett vida större problem
än andra droger i arbetslivet.

Det kan kanske på drogområdet
finnas anledning till ett fortsatt och
fördjupat utredningsarbete. Därvid
kunde man även belysa möjligheter-
na att anpassa särreglerna för den of-
fentliga sektorn till vad som gäller
för näringslivet i stort.

Utredningen har vissa brister
även i ett snävare yrkes- och miljö-
medicinskt perspektiv. Man berör så-
ledes knappast de viktiga och positi-
va funktioner som medicinska un-
dersökningar har för det förebyggan-
de arbetet bl a inom företagshälso-
vården. 

Den kraftiga omstruktureringen
inom den sistnämnda verksamheten
har lett till att arbetsgivare numera
ofta byter leverantör av denna ser-
vice. Därvid uppstår det ofta pro-
blem – liksom även när företagshäl-
sovård läggs ned – med hur patient-
journaler och register skall hanteras.
Detta borde ha kunnat belysas när-
mare i betänkandet.

Huvudinvändningen mot utred-
ningen gäller emellertid dess passiva
inställning när det gäller riskerna
med medicinska kontroller inom ar-
betslivet. I första hand måste syftet
med sådan verksamhet ändå vara att
hjälpa individen att göra goda yrkes-
val och motverka ohälsa. •
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