
Stora brister finns som vi alla vet i
vårdens arbetsmiljö, och insatser på
många skilda plan måste till för att
komma till rätta med dessa. En central
facklig uppgift är att trycka på, så att det
ansvar som arbetsgivaren har för med-
arbetarna verkligen tas på allvar.
Många arbetar under en sådan press att
hälsan hotas. 

Lika viktigt är  stöd på det individu-
ella planet till medlemmarna. Det kan
handla om stöd vid löneförhandling,
hjälp att initiera ledarskapsutbildning
för grupper av läkare, eller att föra en
dialog kring arbetsorganisation och lä-
karrollen, så som förbundet gör inom
ramen för projektet »Framtidens läka-
re».

Men stöd på det individuella planet
behövs också. Att dagligen möta sjuk-
dom och död och att fatta mängder av
beslut, som kan få livsavgörande kon-
sekvenser för våra patienter, tär på kraf-
terna. Ibland är också andra svårigheter
i arbetet, tillsammans med läkarens
livssituation i stort, sådant som kan
kännas övermäktigt.

Därför startade Läkarförbundet för
två år sedan projektet »Kollegialt nät-
verk». Med inspiration från det danska
läkarförbundet har ett rikstäckande nät-
verk av kollegiala rådgivare bildats. I
Sverige utses rådgivarna av de lokala
läkarföreningarna. De har delvis tagit
över läkarföreningarnas förtroendelä-
kares roll. Dessa ska  inte förväxlas med
Försäkringskassans förtroendeläkare.

Det centrala förtroendemannaorgan
som ansvarar för det kollegiala nät-
verket är förbundets »Etik- och an-
svarsråd». Som stöd till de kolleger som
engagerats som rådgivare i nätverket
anordnas såväl regionala möten som
centrala utbildningsdagar. 

Från 1998 till 1999 har kontakterna

med nätverket fördubblats. Detta måste
ses som ett tecken på att stödet behövs.
Med ökad kännedom bland medlem-
marna om nätverket torde också kon-
takterna öka  framöver. I Sverige är  vi
i den fackliga världen ännu ensamma
om detta, men ett stort intresse för vårt
arbete finns från framför allt andra aka-
demikerorganisationer.

Det är viktigt att betona att den
som söker en kollegial rådgivare ska
kunna vara anonym, ska garanteras
sekretess och kunna välja rådgivare i
vilken del av landet som helst. Därför
registreras endast antal kontakter och
kontaktorsak.

Vilken är då den kollegiala rådgiva-
rens roll? Det finns naturligtvis många
nyanser i hur de engagerade kollegerna
ser på sitt uppdrag. Kärnan i uppdraget
är att vara lyssnande medmänniska och
samtalspartner. Rådgivaren ska inte gå
in som behandlande läkare. 

Ibland kan avgränsningen vara svår
mot andra förtroendeuppdrag, t ex i den
lokala läkarföreningen. Diskussion
kring avgränsning och tydliggörande
av rådgivarens uppgifter sker fortlöpan-
de bland dessa i samband med regionala
utbildningsdagar. På flera håll har råd-
givarna knutit kontakter med behand-
lande enheter eller andra organisationer
dit den hjälpsökande kollegan kan hän-
visas när hjälp av annat slag behövs.

Skiftande orsakerfinns till kontakt
med nätverksrådgivarna; såsom stress,
samarbetsproblem eller missbruk. En
stor del handlar om arbetsrelaterade
problem, där många är i kris efter an-
mälan till HSAN. 

Nätverket är naturligtvis inte, såsom
redan nämnts, den allena saliggörande
lösningen på alla de problem som läka-
re kan drabbas av i arbetslivet eller i li-

vet i övrigt. De traditionellt fackliga hu-
vuduppgifterna att ställa krav på en fun-
gerande arbetsorganisation där arbets-
givaren tar sitt lagstadgade ansvar för
arbetsmiljön kvarstår. 

En viktig fråga är också att arbeta
fram bättre metoder för kvalitetskon-
troll och patientskydd än vad HSAN
kan erbjuda. Detta är en mera långsik-
tig uppgift där dialog måste föras med
ansvariga myndigheter.

Bland dessa skiftande fackliga upp-
gifter är det kollegiala nätverket en vik-
tig del och måste vara lättillgängligt och
väl känt bland medlemmarna för att ut-
göra det stöd som är tänkt.  

Behöver du komma i kontakt med
en kollegial rådgivare för att få stöd och
hjälp i en svår situation? Behöver du en
fristående samtalspartner för att få hjälp
att få perspektiv på din situation i var-
dagen? Tveka då inte att ta kontakt med
det kollegiala nätverket. Nätverkstele-
fonen på 08-22 58 38 är bemannad dag-
tid under veckorna, och har telefonsva-

rare dygnet
runt. Den riks-
täckande listan
på rådgivare
kan du få där el-
ler via förbun-
dets hemsida:
www.slf.se.
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