
En revisionsbyrå kritiserar pri-
märvården i Uppsala län. Både
uppdraget och åtagandet borde
vara tydligare. Distriktsläkarna
håller med, men landstinget
kommer inte att agera.

Det är framförallt bristen på tydlighet
i både organisation och ekonomisk styr-
ning som kritiseras i rapporten från den
granskning av primärvården i Uppsala
län som Ernst & Young gjort på uppdrag
av landstingets revisorer.

Den politiska ledningen har inte givit
ett tydligt uppdrag till primärvården men
primärvården har heller inte formulerat
ett tydligt åtagande. Verksamhetsplanen
har få avgränsningar och hanterar inte
prioriteringar. Budgeten grundar sig på
historiska kostnader och inte på kalky-
ler. Det innebär bland annat ett ständigt
negativt resultat som det inte finns nå-
gon ordentlig åtgärdsplan för att rätta
till. Det är delar av den kritik som fram-
förs av Ernst & Young.

– Rapporten är en svidande kritik av
både det ekonomiska och politiska styr-
systemet, säger Ove Andersson, till-

förordnad ordförande i Distriktsläkar-
föreningen i Uppland.

Distriktsläkarföreningen har enligt
Ove Andersson fört en informell debatt
om bristerna i primärvårdens verksam-
het och också fått stöd av de senaste
chefläkarna i att primärvården måste av-
gränsa sig, måste få veta vad den ska pri-
oritera och därtill få visa vad det kostar.

– Vi har inte fått ett tydligt uppdrag
från den politiskt administrativa led-
ningen, och förväntningen på vården har
ökat snabbare än resurserna. Det här är
vad vi sagt i alla år.

Inget nytt i granskningen
Ove Andersson hoppas att frågan får

större tyngd nu när någon utomstående
påtalar brister, men Mats O Karlsson (s),
ordförande i landstingsstyrelsen i Upp-
sala län, tycker att Ernst & Youngs
granskning inte har tillfört något nytt.

Landstinget i Uppsala kommer inte
att vidta några åtgärder utifrån rappor-
ten.

– Något ligger det väl i rapporten,
men det är sådant vi redan vet och redan
jobbar med, säger Mats O Karlsson.

Jan-Olov Thomsgård, primärvårds-
direktör i Uppsala tycker däremot att
rapporten är bra.

– Vi arbetade redan med en del av de
åtgärdsförslag som finns i rapporten,
och det är skönt att få bekräftat att vi är
på rätt väg, säger Jan-Olov Thomsgård.

I rapporten kritiseras att primärvår-
den fattar kostnadsdrivande beslut fast
man egentligen borde göra tvärtom. Till
exempel har ortstillägg införts, eftersom
det är svårt att rekrytera läkare till en del
vårdcentraler; dessutom har läkare hyrts
in från bemanningsföretag, trots att
pengar saknats. 

Jan-Olov Thomsgård säger att man
inte får bortse från att primärvården fun-
gerar och att patienterna är nöjda.

– Kritiken går ut på att vi gör ett över-
skridande av budget, men det är ju ock-
så därför vi kunnat ha en fungerande pri-
märvård.

Enligt Jan-Olov Thomsgård kommer
primärvården i Uppsala från och med
nästa år klara sitt åtagande utan ekono-
miskt underskott

Sara Hedbäck
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Nyheter

Uppsalas primärvård kritiseras starkt

❙ ❙ Läkarförbundets arbetslivsgrupp har
tillsammans med Inger Löfvander på
förbundet tagit fram ett nytt sätt att ge-
nomföra arbetsmiljöronder för att upp-
märksamma, förebygga, och åtgärda
brister i arbetsmiljön.

Vid dagens skyddsronder går delar av
skyddskommittén runt med arbetsleda-
ren och säger att här lyser det bra, här sit-
ter man inte bra och så vidare.

För de psykosociala frågorna skickar
man ut enkäter som komplement till
skyddsronden. De anställda svarar ano-
nymt, till exempel »jag tycker inte att
chefen är bra«, »jag har ingen kontakt
med chefen«, »här är det mobbning« och
så vidare. Så räknar man ihop enkätsva-
ren och i ledningsgruppen konstateras
att  »Jaha, det här ser ju inte helt bra ut,
vad ska vi göra nu?«. 

– Ofta blir det inte så mycket av det
där, konstaterar Inger Löfvander, som
menar att arbetsgivarna för det mesta är
dåliga på att hantera den psykosociala
delen. 

Därför behövs ett nytt sätt att angripa
problemen – ett sätt som stavas arbets-
miljörond. 

– Jag menar inte att det löser allt, men
det är ett sätt att försöka få upp problemen
på bordet, bedömer Inger Löfvander.

Det nya är att just de som är berörda
av arbetsmiljön, de som jobbar där, ska
göra ronden – inte företrädare si eller så
och inte kommittén den eller den. 

– Men arbetsledningen måste ändå
vara ytterst ansvarig, poängterar Inger
Löfvander. 

Metoden innebär bland annat att de
anställda och ledningen ska prata om
problemen.

Större öppenhet
– Större öppenhet brukar bidra till en
bättre arbetsmiljö. Man märker att »det
är inte bara jag som tycker så här«. Det
kan man annars lätt tro vid enkäter där
man sitter ensam och plitar, kommente-
rar Inger Löfvander. 

Tanken är att var och en ska få chans
att uttrycka sin syn på arbetsmiljön.

Det bör ske vid formella möten så att
problemen kommer upp på bordet. 

– Pratar med varandra gör man ju i
alla möjliga sammanhang, till exempel i
korridoren, men vid möten säger de fles-
ta ingenting, men det måste de börja
med, menar Inger Löfvander.

Hon understryker vikten av att man
inte börjar prata förutsättningslöst. I
stället ska alla ha förberett sig. Därför
måste de i förväg få veta att det blir ett

möte om exempelvis 14 dagar och vilka
frågeområden som ska diskuteras. 

– Man måste gå igenom olika aspekter
på arbetsmiljön strukturerat så att det inte
blir flummigt, varnar Inger Löfvander.

Hon anser att grupperingarna i
sjukvården är lite bekymmersamma.

– I princip tycker jag att de grupper
som i vardagen har ett samarbete ska pra-
ta om sin arbetsmiljö. Men ett speciellt
problem med läkargruppen är att den ofta
ingår i ett eget system i organisationen. På
sjukhus har sjuksköterskorna sin chef och
läkarna har en annan chef. Det ställer till
problem kring hur de ska göra arbetsmil-
jöronder. Det är lite knepigt, men jag tror
att det behövs en anpassning till hur det
ser ut på det enskilda stället. 

Som stöd för att få igång det nya sät-
tet att arbeta med arbetsmiljöförbättring-
ar kan man hänvisa till Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter om systematiskt ar-
betsmiljöarbete (AFS 2000:1), anser In-
ger Löfvander.  

Där står bland annat: »Arbetsgivaren
skall regelbundet undersöka arbetsför-
hållandena och bedöma riskerna för att
någon kan komma att drabbas av ohälsa
eller olycksfall i arbetet.«

Tom Ahlgren

Nytt sätt att genomföra arbetsmiljöronder


