
Ledarskap
Läkarförbundets arbetslivsgrupp, ALG,
har gjort en kartläggning av existerande
ledarskapsutbildningar. Kartläggningen
bygger på den utbildningstrappa för le-
darskapskompetens som Sveriges läkar-
förbund presenterar i programmet »Le-
darskap i läkares utbildning«.

Läkarförbundets delföreningar har
ombetts skicka in exempel på utbild-
ningar som finns för de olika nivåerna.
Kartläggningen är inte på något sätt
komplett men ger ändå en bra bild över
vad det finns för olika möjligheter till le-
darskapsutbildningar runt om i landet.

Resultatet finns nu utlagt på förbun-
dets webbplats www.slf.se. Det gäller
allt från kurser under grundutbildningen
till avancerade chefs- och ledarprogram
både i Sverige och utomlands. Klicka på
»Arbetsliv« och »Ledarskap« så hittar ni
det.

Vi ser gärna att ni även kompletterar
listan med de utbildningar som inte finns
med ännu. Skicka då gärna en fil eller
en länk till aktuell webbplats till
anders.bengtsson@slf.se.

Delegation/fördelning 
av ledningsuppgifter
Det är verksamhetschefen som har det
samlade medicinska och administrativa
ledningsansvaret för sin enhet. Den nu-
varande lagstiftningen ger möjlighet för
verksamhetschefen att fördela konkreta
ledningsuppgifter till kompetenta med-
arbetare. Inom sådana delar av verksam-
heten där chefen själv saknar utbildning
och erfarenhet är det t o m obligatoriskt
att en chef lägger ansvaret för en del av
verksamheten på en särskild med-
arbetare.

Läkarförbundet har, via en dialog
mellan Chefsföreningen och Överlä-
karföreningen, arbetat fram ett för-
slag till uppdragsbeskrivning vid dele-
gation/fördelning av ledningsuppgifter
med en exempellista som kan tjäna som
inspiration vid utformning av led-
ningsuppdrag. Rekommendationen är
att uppdraget ska formuleras skriftligt
och bygga på regelbundna planerings-
och utvecklingssamtal. Målen för verk-
samheten ska vara tydliga och kända och
den sektions- och teamansvarige läka-
rens ansvar och befogenheter vad gäller
verksamheten, personal, arbetsmiljö och
ekonomi ska vara skriftligt reglerade.

Materialet finns att hämta som en
pdf-fil på www.slf.se under rubriken Ar-

betsliv/ledarskap och kommer även att
komma som skriftligt särtryck.

Temadag om kultur- och 
värderingsfrågor – boka 9 oktober!
Den 9 oktober anordnar Läkarförbundet
en konferens på temat kultur- och vär-
deringsfrågor i Stockholm. Syftet med
dagen är att belysa läkarkårens kultur
samt dess betydelse för exempelvis yr-
kesroll och identitet, samarbete och kol-
legialt stöd, arbetsmiljö och hälsa. Per
Hamid Ghatan, rehabiliteringsläkare vid
Danderyds sjukhus och Gerd Lindgren,
professor i sociologi vid Karlstads uni-
versitet är några av de föreläsare som en-
gagerats för dagen. Definitivt program
kommer under våren.

Företagshälsovård
Företagshälsovården är definierad i ar-
betsmiljölagstiftningen (se till exempel
3 kap 2b § arbetsmiljölagen och 12 § Ar-
betsmiljöverkets föreskrifter AFS
2001:1 om systematiskt arbetsmiljöar-
bete), och det är Arbetsmiljöverket som
är tillsynsmyndighet för verksamheten.

Med företagshälsovård avser man en
professionellt oberoende expertresurs
inom området arbetsmiljö och rehabili-
tering.

Den företagshälsovård som finns vid
landsting/regionerna är en mycket viktig
resurs i det lokala arbetsmiljöarbetet.
Den lokala läkarföreningen har en
central roll vid upphandling av företags-
hälsovård. Tillsammans med arbetsgi-
varen ska de fackliga organisationerna
förhandla fram innehållet i och omfatt-
ningen av företagshälsovården. 

Vid dessa förhandlingar är det viktigt
att kvalitet och måluppfyllelse kommer i
första rummet. Tyvärr har många arbets-
givare tänkt kortsiktigt och velat spara
pengar på företagshälsovården. Resulta-
tet är upphandlingar utan tydliga kvali-
tetsmål och frekventa byten av företag
som motverkat möjligheten att arbeta
långsiktigt.

I regeringens 11-punktsprogram och
Jan Rydhs utredning, Handlingsplan för
ökad hälsa i arbetslivet (SOU 2002:5),
framkommer tydligt att företagshälso-
vården kommer att ges en ännu tydliga-
re roll i förebyggande arbetsmiljöarbete
och rehabilitering framöver.

Regeringens 11-punktsprogram
I samband med att budgetpropositionen
överlämnades i september presenterade
regeringen sitt 11-punktsprogram för

ökad hälsa i arbetslivet. Förslaget inne-
håller i korthet följande punkter:

• Regeringen ska formulera nationel-
la mål för ökad hälsa i arbetslivet.

• Trepartssamtal ska ske mellan re-
geringen och arbetsmarknadens parter
för att skapa samsyn samt samordna
strategier för att motverka ohälsa i ar-
betslivet.

• Regeringen kommer att ge arbets-
givarna starkare ekonomiska drivkrafter
för att ta större ansvar för arbetsvillkor
och för att integrera det förebyggande
och rehabiliterande arbetet.

• Utveckla arbetsmiljöarbetet, bl a ut-
reda en bättre samordning mellan infly-
tandereglerna i MBL och AML.

• Införa s k hälsobokslut inom den of-
fentliga sektorn.

• Försöka att minska ohälsan inom
den offentliga sektorn. 150 miljoner har
avsatts för detta under år 2001.

• Utveckla individanpassad rehabili-
tering.

• Justera lagstiftningen för att höja
kvaliteten i rehabiliteringsarbetet (Rydhs
utredning).

• Öka kunskapen om sjukskrivning.
Uppdrag lämnat till RFV och SOS.

• Förbättra statistik och forskning på
ohälsoområdet.

• Förbättra tillgänglighet till behand-
ling i hälso- och sjukvården. Samman-
lagt 12,75 miljarder kronor tillförs under
perioden 2001–2004.

3-partssamtalen
Regeringen har uppdragit åt Arbetsmil-
jöverkets generaldirektör Kenth Petters-
son att leda det s k 3-partskansliet som
ska leda de trepartssamtal som ska ske
enligt 11-punktsprogrammet.

3-partskansliet har tillskrivit ca 150
parter på arbetsmarknaden och bett dem
inkomma med förslag på de fem vikti-
gaste åtgärderna för ett hälsosammare
arbetsliv. Dessa svar ska sammanställas
till en bruttolista ur vilken en syntes ska
göras. Läkarförbundets svar kan läsas på
www.slf.se. Bruttolistan ska utgöra
grunden för en handlingsplan som ska
processas i olika konstellationer på ar-
betsmarknaden och presenteras vid en
avstämning den 1 juli.

AFA - »Steget före« 
och rehabiliteringssatsning
AFA (Arbetsmarknadsförsäkringar) han-
terar bl a de kollektivavtalsreglerade
sjukförsäkringarna för den privata och
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den kommunala sektorn i samarbete
med parterna.

Inom den kommunala sektorn gör nu
AFA och parterna en långsiktig satsning
för att förbättra hälsan inom kommuner
och landsting. Dels görs en satsning på
rehabilitering som uppgår till 25 miljo-
ner kronor, och dels görs satsningen
»Steget före«. Steget före är ett helhets-
grepp för att förbättra arbetsmiljön som
ska pågå under perioden 2001–2004.
Det beräknas kosta 150–175 miljoner
kr.

Landsting och kommuner kan vända
sig till AFA för att ansöka om att vara
med i programmet. I dagsläget har man
inlett ett arbete med Västernorrlands läns
landsting och Örnsköldsviks kommun.

AFA ställer resursteam till förfogan-
de som genomför en genomlysning av
arbetsmiljön, vilken bygger på en meto-
dik som har utvecklats vid Karolinska
institutet. Efter informationsinsamling
och analys ska åtgärder ske genom ar-
betsgivarens försorg, bland annat genom
företagshälsovården.

Koppling nattarbete 
och patientsäkerhet
Det finns få vetenskapliga studier som
belyser vilka eventuella effekter läkares
nattarbete har på patientsäkerheten. Här
refereras till en liten men intressant stu-
die inom kirurgi. Med hjälp av en mo-
dern träningssimulator för laparosko-
pisk kirurgi har man testat 14 kirurger
med i genomsnitt sex års allmänkirur-
gisk träning – en representativ grupp av-
seende dem som går kirurgisk primär-
jour. 

Alla fick öva sig på instrumentet
MIST-VR genom att göra sex övningar
nio gånger. Man registrerade sedan
skickligheten en tionde gång under en
normal arbetsdag samt klockan 09.30
dagen efter ett jourpass där vederböran-
de sovit i medeltal 1,5 timmar (spridning
0–3 timmar). 

Man kunde då visa att tidsåtgången
för att utföra testet var signifikant läng-
re, antalet fel var signifikant fler och an-
talet onödiga rörelser var signifikant
fler. Författarna planerar en uppföljande
studie för att se hur lång tid det tar för
kirurgerna att återfå sin normala förmå-
ga efter en nattjour.

Ref: Grantcharov TP, et al. Laparo-
scopic performance after one night on
call in a surgical department: prospec-
tive study. BMJ 2001;323:1222-3.

Gott exempel från 
infektionskliniken i Kristianstad
Handlingsplanen »Ett hållbart arbetsliv
för läkare«, som är framtagen av Arbets-
livsgruppen, måste användas lokalt för

att verkliga förändringar ska ske. För att
få tillstånd förbättringar måste man själv
arbeta aktivt med arbetsmiljön. Det är
ingen annan som gör det för en. Materi-
alet från Arbetslivsgruppen kan utgöra
en grund, ett verktyg i det lokala arbets-
miljöarbetet.

Vi vill visa på ett gott exempel som
man startat på infektionskliniken i Kris-
tianstad. Utgångspunkten på infek-
tionskliniken var handlingsplanen »Ett
hållbart arbetsliv för läkare« samt den
överenskommelse som finns mellan
Östra Skånes läkarförening och sjukhus-
ledningen angående läkarnas arbetsmil-
jö – en lokal handlingsplan för arbets-
miljön.

Inför ett möte med läkarna på infek-
tionskliniken listade verksamhetschefen
Staffan Banke ett antal diskussionsfrå-
gor som sedan diskuterades i mindre
grupper. Frågorna gällde bl a ledarska-
pet och strukturen på kliniken, läkarnas
roller och ansvarsområden, delaktighet
samt arbetsbelastningen där diskussio-
nen om jourfördelningen mellan kolle-
gerna finns med – öppenhet för indivi-
duella lösningar. Finns tid för reflexion?

Det visade sig att läkarna (både ST
och specialister) har två till tre veckor
per år som är VTF = »Vecka Till Förfo-
gande«. VTF innebär att läkaren är i
tjänst, men inte har närvaroplikt på kli-
niken och kan använda tiden till inläs-
ning (studier över huvud taget), projekt-
arbeten men även till tid för reflexion.
Kliniken har dessutom minst tio utbild-
ningsdagar per läkare och år, vilket är
fastlagt i den lokala handlingsplanen.

De problem man fann under mötet
dokumenterades skriftligt med förslag
till åtgärder, vem som är ansvarig för ut-
förandet samt datum för uppföljning.

Vill ni veta mer kan ni kontakta
Benny Ståhlberg, ledamot av Arbets-
livsgruppen samt ordförande i Östra
Skånes läkarförening på tel 044-13 26 80
eller verksamhetschef Staffan Banke
på infektionskliniken i Kristianstad
044-13 10 00.

Skicka in goda exempel på lokalt
arbete med jouren!
Jourarbete bedrivs dygnet runt, året runt
och utgör en stor belastning på många lä-
kares arbetsmiljö. Vi vill därför samla in
exempel på lokala lösningar och föränd-
ringar av jourorganisationen som gett ett
arbetsmiljömässigt mervärde. Genom
att sprida dessa goda exempel kan vi lära
av varandra och påskynda föränd-
ringsarbetet.

Skicka in beskrivningen på er jouror-
ganisation och bifoga kommentarer på
vad ni upplevt som positivt. Insänds till
margareta.nathanaelsson@slf.se eller

per post till Margareta Nathanaelsson
Villagatan 5, Box 5610, 114 86 Stock-
holm.

Boktips
Utbrändhet, den nya folksjukdomen. Or-
saker, förebyggande åtgärder och be-
handling.
Skriven av prästen Martin Krauklis och
Ola Schenström, som är specialist i all-
mänmedicin och verksamhetschef på
Mjölkuddens vårdcentral i Luleå. En ak-
tuell, bred och välskriven bok som berör
allt från definitioner till behandling av
utbrändhet. Innehåller även en handled-
ning om man vill läsa boken i studiecir-
kel.

Förlaget Larson. ISBN 91-514-
0336-6.

Långsamhetens lov, eller vådan av att
åka moped genom Louvren.
Skriven av Owe Wikström, som är pro-
fessor i religionspsykologi vid Uppsala
universitet. En av det gångna årets mest
sålda böcker. Intressanta tankar och re-
flektioner för människor i en samtid med
ett högt uppdrivet tempo.

Natur och Kultur. ISBN 91-27-
08524-4.

Stephan Stenmark
ordförande i ALG, 
ledamot i Läkarförbundets 
centralstyrelse
stephan.stenmark@infdis.umu.se

Remisser. Sveriges läkarförbund har fått
betänkandet Utnyttja företagshälsovår-
den bättre (SOU 2002:29) på remiss.
Betänkandet finns tillgängligt på Inter-
net: http://statskontoret.se. Ärendet
handläggs på utredningsavdelningen av
Per Johansson. Remissvar måste vara
förbundet tillhanda senast 2002-04-26. 

På remiss från Utbildningsdeparte-
mentet finns Läkares prov vid allmän-
tjänstgöring, förslag från Högskole-
verket. Ärendet handläggs på utred-
ningsavdelningen av Stefan Quas. Re-
missvar skall vara förbundet tillhanda
senast 2002-05-13. 

Betänkandet Psykisk störning, brott
och ansvar (SOU 2002:3) har kommit
på remiss till förbundet. Hela betän-
kandet finns på regeringens hemsida,
http://www.regeringen.se. Ärendet hand-
läggs av Per Johansson. Remissvar skall
vara hos förbundet 2002-05-31.
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elisabeth.frostell@slf.se


