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Sahlgrenska universitetssjuk-
huset  med 15 000 anställda och
sparkrav på 500 miljoner kronor
under en treårsperiod saknar
fortfarande chefer och budgetar
för sjukhusets tio divisioner, trots
att man redan nu helst borde
spara 500 000 kronor per dag.  

– 1997 riskerar att bli ett för-
lorat år, säger Peter Larsson
som är ordförande i Göteborgs
läkarförening.

– Allt går planenligt, säger
sjukhusdirektör Siwert Gårde-
stig. I den iver som finns måste
vi undvika paniklösningar.  

Den 1 januari blev Mölndals sjuk-
hus, Östra sjukhuset och Sahlgrenska
sjukhuset Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset. De två år som använts till för-
beredelser för det nya storsjukhuset har
varit för kort tid för att få alla brickor att
hamna på plats i tid. Oron bland många
av de läkare som berörs, sammanlagt
omkring 2 000, har varit stor och telefo-
nen har gått varm på kansliet för Göte-
borgs läkarförening. 

– Veckorna innan jul fick jag ett 20-
tal samtal per dag, säger kanslichefen
Åke Wennerberg.

För läkare inom Bohuslandstinget
har oron bl a handlat om det akademis-
ka hotet: många av läkarna har inte dis-
puterat och befarar därför att de får svårt
att hävda sig i den akademiska världen. 

En annan, ännu olöst fråga, som
väcker irritation bland läkare i såväl
Göteborg som Bohuslän är skillnaden i
anställningsvillkor för dem som tidiga-
re var anställda av Göteborgs stad (Öst-
ra sjukhuset och Sahlgrenska sjukhu-
set) och dem som kommer från Bohus-
landstinget (Mölndals sjukhus).

70 procent vikarier 
I Göteborg har 60-70 procent av un-

derläkarna haft olika former av vikariat
medan Mölndals underläkare haft till-
svidareanställningar. Övergångsavtalet
till Göteborgs universitetssjukhus säger
att anställningsvillkoren ska förbli oför-
ändrade.

– För specialistutbildade läkare har
vi lyckats uppnå en förändring, de ska
nu ha tillsvidareanställning. Men för
underläkarna har vi inte haft samma
framgång, säger Peter Larsson.

Även villkoren för SARB (särskild

arbetstid) skiljer sig åt. För läkare som
varit anställda av Göteborgs stad har
SARB växlats in i totallönen, medan
Mölndals läkare har SARB kvar som
faktiska timmar.

Personaldirektören för Göteborgs
universitetssjukhus, Stig Lindholm, har
förståelse för den oro som följer med att
alla detaljer ännu inte är lösta. Men för-
handlingar pågår.

– Det viktigaste är att komma bort
från de korta vikariatsanställningarna,
även om vikariat är naturligt då det
handlar om universitetssjukhus. Så är
det på de flesta håll. Vi ska försöka
minska antalet vikariat genom att ta
fram fler ST-tjänster, säger Stig Lind-
holm.

– Frågan om SARB arbetar vi också
med just nu.

Nya krav för bisysslor
Många av de läkare som skrivit på

övergångsavtalen till det nya storsjuk-
huset har reagerat mot punkten om bi-
sysslor. I de nya avtalen står att arbets-
givaren måste godkänna läkarens bi-
sysslor, något som Göteborgs läkarför-
ening upplever som ett brott mot kollek-
tivavtalet.

– I det centrala avtalet står det att
man ska lämna över en förteckning över

bisysslorna, inte att man behöver få
dem godkända av arbetsgivaren, säger
ordförande Peter Larsson.

– För oss är de pengar som bisysslor-
na ger nödvändiga för att kunna delta i

Oro bland läkare i Göteborg

Orättvisa anställningsvillkor och nya 
krav för bisysslor vid universitetssjukhuset

Sjukvårdsdirektör Siwert Gårdestig vill
inte i förväg diktera villkoren för de
kommande divisionschefernas arbete.
– Jag vill ha ledare som vågar anta
utmaningen att leda en process där
utgången inte är förutbestämd.
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kongresser och annan vidareutbildning.
Sjukhusen har mycket lite pengar till så-
dant och det vore orimligt att kräva att vi
inte skulle få ha bisysslor.

Personaldirektör Stig Lindholm hål-
ler inte med om att ledningen bryter mot
centrala avtal.

– Vi följer bara det som centrala av-
talet säger, skillnaden mot tidigare är att
vi nu har med den punkten i anställ-
ningsavtalet. Anledningen till detta är
att vi vill göra frågan om bisysslor tyd-
ligare än tidigare och inte förbjuda det
som är tillåtet.

– Just nu håller vi på att skissa på ett
policydokument ifråga om bisysslor
som sedan ska spridas ut i hela organi-
sationen.

Sjukhusdirektör Siwert Gårdestig
ifrågasätter bisysslornas roll som en
förutsättning för att läkarna ska få en
nödvändig vidareutbildning.

– Sjukhuset måste av egen kraft kun-
na svara för läkarnas kompetensutveck-
ling. Finns inte den kraften så måste vi
skapa den, säger Siwert Gårdestig, som
även vill att kraven ska vara hårdare på
divisionschefer och verksamhetschefer
vad gäller möjligheten till bisysslor.

– Det gäller inte minst om bisysslor-
na konkurrerar med den egna verksam-
heten. Samtidigt har ledaren en tyngre
roll än andra anställda som gör att kraven
rörande bisysslor måste vara hårdare.

Divisionschefer saknas
Sjukhuset är uppdelat i tio divisioner.

B-divisionen (hjärta–kärl–lunga–blod)
är störst med ca 2 000 anställda. Divisio-
nerna saknar fortfarande chefer – och
budgetar. När ansökningstiden för divi-
sionschefstjänsterna gick ut den 31 de-
cember fanns det 47 sökande. Många av
dem som skulle kunna kallas tunga
namn, områdeschefer i den gamla orga-
nisationen, har inte sökt tjänsterna, vilket
bekymrar läkarföreningens ordförande
Peter Larsson.

– Det är en stor blandning av erfarna
chefer och personer som inte haft chefs-
uppgifter på så hög nivå. Det skulle inte
förvåna mig om man måste gå ut ännu en
gång och uppmana intresserade att söka. 

– Jag tror inte att samtliga tio divi-
sionschefer är tillsatta förrän till som-
maren, säger Peter Larsson, som miss-
tänker att en anledning till att vissa
tunga namn inte sökt tjänsterna kan vara
de hårda besparingskraven under de
närmaste tre åren.  

Sjukhusdirektören Siwert Gårdestig
är dock mer optimistisk än så, även om
också han noterat att vissa tunga namn
inte finns med bland de 47 sökande.

– Kraven blir hårdare på att man ska
vara en närvarande ledare för divisio-
nen, vilket i sin tur gör att man måste av-
stå från en del av sin normala profes-
sion. Samtidigt finns det många tunga

uppgifter som sorterar under divisions-
cheferna och då är det bra att det finns
personer med hög kompetens kvar att
tillgå.

Siwert Gårdestig tror att den första
divisionschefen kan vara anställd inom
några få veckor. Målsättningen är att
samtliga tio är anställda inom årets förs-
ta kvartal.

Under divisionschefen ska det finnas
verksamhetschefer, totalt ett 100-tal.

– Den fasen hoppas jag kunna på-
skynda genom att ta upp frågan om
verksamhetschefer redan vid rekryte-
ringen av divisionscheferna, säger Si-
wert Gårdestig.

Oklar organisation  
Frågorna kring hur den nya organisa-

tionen egentligen ska se ut är fortfarande
många. Sjukhusdirektören Siwert Går-
destig har medvetet undvikit att presen-
tera en detaljerad organisationsmodell,
vilket enligt vissa kritiker inneburit ett
allt för långsamt tempo i hela processen. 

– Jag vill ha chefer som vågar ta ut-
maningen att leda en process där ut-
gången inte är förutbestämd, säger Si-
wert Gårdestig. Det linns ju även ett at-
traktionsvärde i att överlämna besluten
för hur verksamheten ska se ut till divi-
sionscheferna.

– Jag har inte mött kritik för att det
går för långsamt. Tvärtom, vissa menar
att det går för fort. Min målsättning är
att förankra förändringarna långt ner i
organisationen för att sedan slippa
backa. 

Fram till dess att divisionscheferna
tillsätts leds de tio divisionerna av fyra

interimistiska divisionschefer. Deras
huvudsakliga uppgift är att få fart på
förändringsarbetet. 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset
ska under 1997 spara 90 miljoner kro-
nor. Egentligen är sparkravet 150 miljo-
ner kronor, men årets budget ger ett un-
derkott på ca 60 miljoner kronor som i
stället måste tas igen kommande år.
Förslag på hur sjukhuset ska kunna spa-
ra 90 miljoner kronor under 1997 ska
tas fram av den nya organisationen. 

Divisionerna får sina budgetar före
januari månads utgång, men de interi-
mistiska cheferna har enligt Siwert Går-
destig redan idag kännedom om sina re-
spektive divisioners ekonomiska ramar.

– Vi har en rimlig chans att klara de
besparingar som gäller för 1997, säger
Siwert Gårdestig.

Överläkarna får diagnosansvar 
Friheten för divisionscheferna att

själva forma sin division kan i praktiken
bli relativt begränsad. Sjukhusledning-
en har en klar vision som den vill för-
verkliga i samarbete med divisionsche-
ferna. 

Det framgår inte minst i detaljfrågor
som t ex överläkarnas framtida roll i den
nya organisationen.

– På kort sikt tänker jag mig att över-
läkarna får ett sektionsansvar under di-
visionschefen och verksamhetschefen.
På sikt är visionen att överläkarna får ett
diagnosansvar, dvs ett ansvar över en
grupp diagnoser i stället för över enhe-
ter och avdelningar.

– Ska man fungera som en koncern
måste man ha ett gemensamt språk, en
samsyn ifråga om visionerna, säger Si-
wert Gårdestig.

Ingen övertalighet
Personaldirektör Stig Lindholm tror

inte att någon läkare behöver oroa sig
för att bli övertalig i och med den nya
organisationen, även om det kan bli en
del omflyttningar av personal.

– Dels har vi en relativt stor andel na-
turliga avgångar, dels har vi skrivit ett
avtal med Bohuslandstinget om att hjäl-
pa varandra att placera personal när det
behövs. Tillsammans har vi 70 000 an-
ställda, säger Stig Lindholm.

Peter Örn
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Personaldirektören Stig Lindholm
menar att det är naturligt med en relativt
hög andel vikarier bland läkarna eftersom
det är ett universitetssjukhus.
– Men vi måste komma ifrån
korttidsvikariaten, bl a genom att få fram
fler ST-tjänster, säger Stig Lindholm.

Tipsa om nyheter!
Ring till Läkartidningens nyhetsre-

daktion och berätta om vad som hän-
der på ditt sjukhus eller i ditt landsting. 

Ring nyhetsredaktör Kristina
Johnson 08-790 34 97 eller journalist
Peter Örn 08-790 34 59. 

Du kan också skicka e-post till
oss: kia.johnson@lakartidningen.se


