
Ett symposium på temat »Framtidens lä-
kare« hölls vid Läkaresällskapets riks-
stämma förra året; moderator var Bern-
hard Grewin, ordförande i Sveriges lä-
karförbund. Här publiceras nu, i bearbe-
tad form, föredragen vid detta sympo-
sium: »Framtidens läkare – framtidens
medarbetare«.

Akademisk kultur 
präglar sjukhusvärlden
❙ ❙ Sjukhusvärlden är en mycket kom-
plex organisation som är starkt präglad
av den akademiska kulturen. Vetenskap-
ssamhällets uppgifter är att skapa ny
kunskap, att kritiskt granska ny och
gammal kunskap samt att förmedla kun-
skap om fakta och vetenskap. Den aka-
demiska kulturen kännetecknas av öp-
pen debatt, kritisk kollegial granskning,
hög grad av självständighet och indivi-
dualism, höga prestationskrav, innova-
tion och ett internationellt perspektiv.

Omvärlden har två motsatta bilder av
den akademiska kulturen, en negativ och
en positiv. 

Den negativa bilden kännetecknas av
hög grad av konservatism, hierarkier,
förändringsovilja, karriärism och nega-
tiv konkurrens. Det är bilden av en kri-
tisk miljö med en verklighetsfrämmande
inställning både till omvärlden och till
sig själv – en sluten värld. Den kritiska
granskningen upplevs ibland som ett
självändamål och som att ett motsatsför-
hållande råder mellan beprövad erfaren-
het och vetenskap. 

Den positiva bilden präglas av den
öppna debatten, viljan och förmågan till
insiktsfulla diskussioner baserade på
kunskap, av förmågan att bygga veten-
skapliga teorier som för debatten och
kulturen framåt. Den kritiska gransk-
ningen uppfattas som positiv för att ut-
veckla både individer och verksamhet.
Huvuduppgifterna för vetenskapssam-
hället och universiteten är nytänkande

byggt på kunskap, att föra det lärda sam-
talet och att utbyta kunskap mellan ve-
tenskaper. 

För att den medicinska verksamheten
i en akademisk kultur skall fungera bör
den bygga på tre hörnstenar: sjukvård
(klinisk erfarenhet och klinisk kunskap),
forskning (utveckling och kritisk
granskning av kunskap) och utbildning.

I en sådan miljö har en medarbetare
goda förutsättningar att utvecklas. Det är
en synnerligen stimulerande, men också
krävande, miljö för framtidens läkare.

Den bästa läkaren är den kliniker som
forskar i just den sjukdom som patienten
lider av – en utmärkt blandning av ve-
tenskap och beprövad erfarenhet. En så-
dan knytning är alldeles oundgänglig för
en bra sjukvård i framtiden.

Olle Nilsson

professor, ortopedkliniken, 
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Organisation, 
arbetsmiljö – vårdkvalitet 
❙ ❙ En av flera centrala frågor i dagens
vård gäller vårdkvalitet: Hur kan vi i en
verksamhet präglad av explosiv kun-
skapsutveckling och begränsade ekono-
miska resurser på ett optimalt sätt arbeta
med kvalitetsutveckling för att utifrån
formulerade verksamhetsmål erbjuda
vård av fortsatt internationellt sett hög
kvalitet till patienter som har allt högre
krav och förväntningar på den vård som
erbjuds?

En annan fråga gäller arbetsmiljön:
Hur kan vi arbeta för att förbättra en
arbetsmiljö präglad av ökade krav på
produktivitet och samtidigt mindre in-
flytande i organisationen? Under senare
delen av 1990-talet har antalet sjuk-
skrivningar på grund av stressrelaterade
besvär och utmattning föga överraskan-
de ökat. Lojaliteten till yrket är fortfa-
rande stark. Lojaliteten till arbetsgivaren

har dock minskat, framför allt hos yngre
läkare. Allt fler röstar med fötterna och
är av arbetsmiljöskäl beredda att byta ar-
betsgivare. God arbetsmiljö är på väg att
bli en rekryteringsfråga. 

Ofta sätter vi, på det här sättet, fokus
på antingen arbetsmiljö eller vårdkvali-
tet – men dessa bör inte separeras. Ett
långsiktigt och hållbart medicinskt ut-
vecklingsarbete behöver göras ur såväl
ett patient- som ett arbetsmiljöfokuserat
perspektiv. Det finns ännu inte så många
studier om sambandet mellan arbets-
miljö och vårdkvalitet, men de studier
som finns talar för ett positivt samband. 

Ett annat sätt att se på samma fråga är
att utgå från hur god arbetsmiljö defini-
eras. I undersökningar har följande visat
sig vara viktigt för hur vi skattar vår
arbetsmiljö: fungerande medarbetar-
skap, stödjande kultur, fungerande sam-
arbete, bra teamarbete, bra arbetsklimat,
fungerande ledarskap samt realistiska,
tydliga och kända mål. 

Det är också viktigt att verksamheten
är organiserad så att vi har faktiska förut-
sättningar att erbjuda vård av god kvali-
tet, att vi har inflytande och delaktighet i
beslutsfattandet, att vi har förutsättning-
ar att värna om den egna hälsan, att vi får
de möjligheter till kompetensutveckling
vi behöver för att göra ett bra arbete. 

Ur det här perspektivet står det klart
att organisation och arbetsmiljö inte kan
separeras från vårdkvalitet. Medicinsk
och organisatorisk kompetens hänger
ihop. Vi behöver därför se vår roll i or-
ganisationen och själva tydligt formule-
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Med eftertanke och eget ansvar
kan yrkesvillkoren förbättras

»Framtidens läkare« är ett projekt i diskussionsform som Läkarför-
bundet driver sedan tre år. I grupper diskuterar här förbundets med-
lemmar dagens och morgondagens yrkesroll – dess villkor, förutsätt-
ningar och behov av förändring. Avsikten är att diskussionen skall
stimulera de medverkande till reflektion, eget ansvarstagande och
handlande för att utveckla den egna yrkesrollen och därmed förbätt-
ra yrkesvillkoren.

Tema: Arbetsmiljö
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ra vad som krävs för att erbjuda patien-
ter vård av god kvalitet. Vi behöver se att
det vi gör, eller inte gör, påverkar vår
arbetsmiljö; vi måste se oss som en del i
ett sammanhang. Vi behöver kompe-
tensutveckling – kunskap om hur vi byg-
ger väl fungerande team och hur vi på ett
konstruktivt sätt kan arbeta med verk-
samhetsfrågor. Vi behöver tid för att ar-
beta med dessa frågor.

Det är i organisationen som förutsätt-
ningarna att erbjuda god vård skapas: I
vår förmåga att skapa ett stödjande ar-
betsklimat och att utveckla inte bara det
medicinska samarbetet, utan också ett
fungerande samarbete kring frågor som
rör arbetsmiljö, verksamhetsutveckling
och vårdkvalitet.

Genom att ta tag i och integrera
arbetsmiljö, organisation och vårdkvali-
tet tar vi tag i vår egen framtid. Frågan
blir då snarast om vi har råd – för patien-
ternas eller vår egen del – att låta bli. 

Christina Halford

avdelningsläkare, Centrum för 
miljörelaterad ohälsa och stress,
Akademiska sjukhuset, Uppsala

Arbetsmiljöarbete 
för bättre hälsa
❙ ❙ De senaste åren har långtidssjukfallen
ökat i rasande fart. Kostnaderna är näst
intill obegripliga. Under de två senaste
åren har kostnaderna för förtidspension,
sjukpenning och rehabiliteringsersätt-
ning ökat med i genomsnitt 750 miljoner
kronor per månad eller 25 miljoner om
dagen. Enbart de direkta kostnaderna för
detta kommer i år att uppgå till 120 mil-
jarder kronor. Som jämförelse kan näm-
nas att barnbidragen kostar 17 miljarder
per år. 

Detta kan inte få fortsätta – det gräver
ett alltför stort hål i vårt välfärdssystem.

När denna utveckling skall förklaras
är det många som söker förklaringen i
arbetslivet. Denna uppfattning kan finna
stöd i arbetsskadestatistiken, som visar
en särskilt kraftig ökning av långtids-
sjukfall, och då i synnerhet bland kvin-
nor. Över huvud taget är arbetsmiljön
sämst för kvinnor, och den utvecklas
även sämst för kvinnorna.

Läkarnas dåliga arbetsmiljö är väl
känd. Jourarbete leder ofta till sömnbrist
och sömnsvårigheter, och det är oerhört
skadligt. Det framgår också av statisti-
ken att detta är ett stort problem. Även i
läkarkåren tycks kvinnorna ha en sämre
arbetssituation än männen. Genomsnitt-
ligt i landet är läkarnas arbetssituation
sämre än övriga arbetstagares när det
gäller höga krav i arbetet, sämst är den
för kvinnliga läkare. 

Statistiken visar mycket allvarliga

siffror när det gäller utbrändhet. Påfal-
lande många läkare känner olust inför att
gå till jobbet.

Vad ska vi göra för att förbättra ar-
betsmiljön? När man står inför stora
samhällsproblem framförs ofta krav på
lagändringar. I det här fallet är arbets-
miljölagen skarpt formulerad och fullt
tillräcklig. Problemet är att lagen inte
tillämpas i full utsträckning.

Kunskapen kring arbetsmiljön och
vad som behöver göras finns på varje en-
skild arbetsplats. Arbetsplatsspecifika
förhållanden är avgörande för om ar-
betsmiljön är bra eller dålig. En akut-
mottagning t ex innehåller flera av de ar-
betsbetingelser som anses påverka ar-
betsmiljön negativt – stress, hög press,
oregelbundna arbetstider etc. På Söder-
sjukhusets akutmottagning mår man
ändå bra och är nöjd med sin arbetsmiljö.
Där arbetar man med systematiskt ar-
betsmiljöarbete.

Arbetsmiljöverkets omarbetade före-
skrifter om systematiskt arbetsmiljöar-
bete började gälla den 1 juli 2001. De
förtydligar arbetsmiljölagen, där grund-
tanken är att arbetsmiljöfrågorna skall
vara en naturlig och integrerad del i
verksamheten. Man skall kontinuerligt
vid varje arbetsplats upptäcka hälsoris-
ker, åtgärda och följa upp dem. Det
krävs systematik i arbetsmiljöarbetet på
samma sätt som man har systematik i
verksamhetsutveckling och -planering.
För att nå fram till en förbättring av ar-
betsmiljön i landet måste denna process
fungera. 

Av regeringens 11-punktsprogram
för ökad hälsa i arbetslivet framgår att
trepartssamtal skall inledas mellan ar-
betsmarknadens parter. Samtalen har
kommit igång och har fått en positiv
start. Förhoppningen är att samtalen
skall mynna ut i samsyn kring några av-
görande åtgärder för bättre hälsa i ar-
betslivet. En av huvudingredienserna är
att få igång det systematiska arbets-
miljöarbetet.

Kenth Pettersson

generaldirektör, 
Arbetsmiljöverket, Stockholm

Utvecklingssamtalet 
– grund för god vård
❙ ❙ Utvecklingssamtalet är ett effektivt
verktyg i dialogen mellan chefen och
den enskilde läkaren, där man tillsam-
mans formar målen, utvecklar och pla-
nerar verksamheten – ett möte med en
enorm dynamik och kraft som inte kan
överskattas. 

Samtalet är ett möte på särskilt avsatt
tid, med en gemensam agenda för att
skapa en utvecklingsplan som kontinu-

erligt följs upp. Att få detta att fungera är
en framgångsfaktor för att utveckla
verksamheten, individen och arbetsmil-
jön. 

En förutsättning för ett bra utveck-
lingssamtal är att det finns ett ömsesidigt
intresse av utveckling, av att hålla mötet
och att driva en aktiv process. Det säger
något om hur stora organisatoriska en-
heter man kan ha. En verksamhetschef
klarar knappast mer än 20 utvecklings-
samtal per år om det skall vara ett samtal
värt namnet. För chefen/ledaren krävs
också andra förutsättningar – ekonomi,
tydligt mandat och handlingsutrymme
med balans mellan befogenheter och an-
svar. 

Naturligtvis handlar det också om in-
dividuell kompetens och förmåga, men
det är få som inte har kompetens och
förmåga för ett samtal. Naturligtvis kan
vi alla bli bättre, och det finns många ut-
bildningar inom området. 

Ett utvecklingssamtal skall innehålla
det som känns angeläget. Det är dock bra
att ha en grundstruktur och ett kort- och
ett långsiktigt perspektiv på frågorna:
Vilka är mina förväntningar på klinikens
verksamhet och min egen utveckling?
Vilka är verksamhetens förväntningar
på mig som individ och på min planera-
de fortbildning där nuvarande färdighe-
ter och kunskaper ställs mot utveck-
lingsmål för att ge önskad fortbildnings-
insats? 

Arbetsmiljöfrågor kan då diskuteras
ur olika infallsvinklar: arbetstid, belast-
ning, upplevelse av delaktighet och in-
flytande. 

Det råder delade meningar om huru-
vida man skall diskutera lön vid ett ut-
vecklingssamtal. Det får naturligtvis av-
göras efter lokala förhållanden. Gene-
rellt kan sägas att det är bra om lönefrå-
gan kan hänföras till ett separat löne-
samtal. 

Utvecklingssamtalet kan inte lösa
alla problem. Det är ett forum för att pra-
ta om problem och möjligheter – att föra
en dialog för att få ömsesidig förståelse
för och insikt i vad som är möjligt och
inte möjligt. Utvecklingssamtalet är inte
ett forum för konfliktlösning. Möjligen
kan konflikter då identifieras och en plan
göras upp för hur de skall lösas och
hur/när de skall diskuteras. 

Potentialen i utvecklingssamtalet
framgår av namnet – utveckling. Delak-
tighet och inflytande i organisationen
ökas på ett naturligt sätt. Upprepade ut-
vecklingssamtal med återkoppling som
en del i verksamheten ger effekter på ar-
betsmiljön. Dialogen skapar förutsätt-
ningar för en lärande organisation. I
slutänden är detta grunden för att kunna
erbjuda god vård.

Läkarförbundet kommer under året
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ut med en ny manual för utvecklings-
samtalet: »Ditt medarbetarsamtal«. Där
tas medarbetarsamtalets alla komponen-
ter upp, med utgångspunkt särskilt i lä-
karnas specifika villkor.

Stephan Stenmark

ST-läkare, infektionskliniken,
Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 

Ta ansvaret – 
och bryt offerrollen!
❙ ❙ I början av 1900-talet var läkaryrket
ett kall. I början av 2000-talet är läkaren
ett offer. 

Likheterna mellan kall- och offerroll
är stora. Arbetsbördan bestäms helt av
andra och är alltid för stor. Möjligheten
till påverkan är noll. Men det finns en
viktig skillnad – det var lättare att vara
tillfreds med läkartillvaron när man givit
sig ett kall än när man gjort sig till offer.

Offerrollen är medansvarets motpol;
ett offer kan inte ta något ansvar. En
medansvarig kan därför aldrig bli ett of-
fer. Den första och viktigaste förutsätt-
ningen för att bryta sig ur offerrollen är
att inse att det är jag själv som har an-
svaret. Under hela min läkaruppväxttid
har jag alltid lagt ansvaret för min
arbetsmiljö på någon annan. Det var av-
delningsläkaren, överläkaren, klinik-
chefen, sjukhusdirektören, landstings-
direktören, politikerna, regeringen eller
EU. Eller också var allt organisationens
fel: »Det vore lättare om landstingen
skrotades. Om vården var privat skulle
allt vara annorlunda. Facket har inte ta-
git hand om mig.« Och så vidare. 

Mitt uppvaknande kom först som
verksamhetschef. Då insåg jag att jag
hade haft ansvaret hela tiden och att jag
fortfarande hade det.

Hösten 1998 förlorade infektionskli-
niken i Kalmar med kort varsel en av åtta
specialistläkare. Detta löstes på sedvan-
ligt läkarsätt: uppskruvning av tempo
och arbetsinsats. Det fungerade bra, och
produktionsbortfallet blev obetydligt. 

Under den hösten kom alla till insikt
om att det var dags att ta ett aktivt ansvar
för att förändra arbetsmiljön. Därför be-
slöt de medansvariga doktorerna att när
den åttonde doktorn återkom, skulle pro-
duktionen inte ökas med en åttondel.

I stället användes resursen till att ge
doktorerna tid. Begrepp som »Egen tid«
eller »FoU« infördes. 

Alla doktorer fick disponera var åt-
tonde vecka, eller tre veckor per termin,
för egen utveckling, utbildning, forsk-
ning eller motsvarande. Enda kravet på
motprestation var en plan för hur man
ville använda tiden, att den samverkade
med klinikens mål och att resultatet re-
dovisades terminsvis. 

Det blev genombrottet för en bättre
arbetsmiljö. Tre års erfarenhet av detta
system visar på enbart positiva effekter.
Produktionen har inte minskat, en
mängd större och mindre utvecklings-
och forskningsprojekt har dragits igång.
Vi skapade själva en god arbetsmiljö.
Doktorerna är lyckligare, och det är kö
för att få arbeta vid kliniken. 

Det är viktigt att inse att det är jag
själv som bär ansvaret för min arbets-
miljö. Det finns många som kan hjälpa
mig, men ansvaret är mitt. Vi läkare
skall inte följa vårdens utveckling – vi
skall leda den! Då är allt möjligt!

Åke Åkesson

verksamhetschef, infektionskliniken,
Kalmar länssjukhus

Vision om 
en framtida arbetsplats
❙ ❙ Många faktorer är av betydelse för en
god arbetsmiljö. En av dem är en hög-
kvalitativ kunskaps- och kompetensut-
veckling. Den medicinska vetenskapen
och professionen har en explosiv ut-
veckling både bakom och framför sig.

Det ger oss läkare stora möjligheter i
mötet med patienten, men det ställer
också krav på en högkvalitativ och kon-
tinuerlig vidareutbildning. Denna är av
yttersta vikt både för möjligheten att er-
bjuda patienten bästa möjliga omhän-
dertagande och för upplevelsen av per-
sonlig tillfredsställelse i det vardagliga
arbetet. 

Varje läkare bör erbjudas möjlighet
att själv »skräddarsy« sin egen fortbild-
ning efter egna behov, t ex med hjälp av
en »kompetenspeng«, något som redan
praktiseras på ett flertal arbetsplatser.
Det är självklart att tid måste avsättas till
vidareutbildning och reflektion. Läkare
under utbildning bör också erbjudas tid
för egna studier.

Under de senaste åren har det förvis-
so hänt mycket: ledarskapsprogram för
yngre läkare, regionala ST-utbild-
ningsprogram (t ex i form av föreläs-
ningar) på många sjukhus och AT-läkar-
nas egen riksstämma. Dock måste vi lä-
kare erbjudas kompetensutveckling re-
gelbundet, oavsett var i karriären vi be-
finner oss. Utvecklingssamtalet framträ-
der också som ett viktigt redskap i kun-
skaps- och kompetensutvecklingen. 

Ytterligare en viktig faktor är forsk-
ning och utbildning och dess integration
i vår kliniska vardag. Forskning och ut-
bildning är en självklar och naturlig del
av vården och måste så få förbli, trots
ökade krav på kostnadseffektivitet och
ett allt högre arbetstempo. Detta för att vi
skall kunna fortsätta att föra den medi-
cinska utvecklingen framåt och utbilda

våra yngre och blivande kolleger på ett
optimalt sätt. 

En välfungerande handledning borde
vara ett självklart inslag, men sådan är
dessvärre inte vardagen för många yng-
re läkare idag. Alla handledare bör er-
bjudas utbildning – och tid – för uppdra-
get. Att vara handledare skall inte behö-
va upplevas som ytterligare en belast-
ning i en redan pressad klinisk vardag.

I visionen om en framtida välfunge-
rande arbetsplats kan varje individ på-
verka sin vardag: dvs styra planeringen
av den egna arbetsdagen inom de ramar
som är möjliga för en given verksamhet.
Detta ökar tillfredsställelsen i arbetet
och minskar den negativa stressen. Rent
konkret innebär det t ex att en allmänlä-
kare själv bokar sina patienter och där-
med har »kontroll över sin tidbok«. 

Delaktighet är ett annat nyckelord i
diskussionen om en god arbetsmiljö – att
som medarbetare känna att man har möj-
lighet att påverka de beslut som fattas på
arbetsplatsen och att man blir »sedd«
som individ. Ett aktivt deltagande i ut-
vecklingsprocesser av olika slag på ar-
betsplatsen bör också erbjudas dem som
så önskar. Förutsättningen för detta är ett
tydligt ledarskap och att de personer som
vill arbeta med sådana frågor utrustas
med redskap – och framför allt tid – för
arbetet. 

Ökad flexibilitet bör vara ett ledord i
strävan efter en god arbetsmiljö, t ex vad
gäller anställnings- och tjänstgörings-
former för läkare, inte bara på gruppnivå
utan också på individnivå. Fler och fler
kolleger väljer att arbeta deltid. Arbets-
dagens innehåll och utformning måste
då anpassas till tjänstgöringstiden, vilket
tyvärr ofta inte är fallet idag.

Patienten i centrum – det är vår öns-
kan och vårt mål, och det borde vara en
självklarhet. Idag får vi läkare dock allt
mindre tid för det så viktiga mötet med
våra patienter. Utnyttjas läkartiden opti-
malt eller kan våra arbetsuppgifter ses
över för att frigöra tid för patientmötet?

Vi måste hjälpas åt att se möjlighe-
terna och att ta det egna ansvaret för att
påverka, förbättra och utveckla vår
arbetsmiljö. Vi måste våga ställa krav,
delta aktivt och föra fram vår mening.
Det som uppfattas som en liten föränd-
ring kan på sikt leda till något stort!

Anna Thorén

ST-läkare, hjärtsektionen, medicinska
kliniken, Danderyds sjukhus
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