
❙❙ Landstingsförbundets ordförande Lars
Isaksson har nyligen gått ut och deklare-
rat att han vill se samordnade aktioner
från landstingen för att få stopp på det
s k stafettläkeriet. De många inhyrda lä-
karna ses som ett ont, och Isaksson utta-
lar som sin politiska ambition att be-
gränsa detta system.

Landstingsförbundet har därför till-
satt en arbetsgrupp som i samarbete med
sju landsting skall utreda användandet
av stafettläkare. Arbetet skall utmynna i
en rapport med förslag till gemensamma
åtgärder för ett minskat användande av
bemanningsföretag.

Detta är ur Läkarförbundets synvin-
kel ett helt bakvänt sätt att gå till väga.
Man utgår helt enkelt från en felaktig
problembeskrivning, där stafettläkarna
ses som problemet, inte de bakomlig-
gande orsakerna till att landstingen blivit
tvungna att anlita inhyrd arbetskraft.

Att det behövs stafettläkare är symtom på
ett större bekymmer – dvs bristerna i lä-
karnas arbetsmiljö, med små eller obe-
fintliga möjligheter att påverka sitt eget
arbete. Många väljer då hellre att arbeta
som stafettläkare, och därtill har flykten
till utlandet försämrat den totala läkar-
tillgången.

Åtskilliga läkare, särskilt bland de
yngre, uppskattar möjligheten till rörlig-
het på arbetsmarknaden – att genom ett
bemanningsföretag kunna pröva på nå-
got annat för att finna rätt plats i yrkesli-
vet. Att detta då dessutom premieras lö-
nemässigt, genom ökad uppskattning på
arbetsplatsen och genom en tydlig och
avgränsad uppgift, bidrar självfallet till
att det är attraktivt att bli stafettläkare.

Ett sådant system är naturligtvis inte
optimalt, men landstingen kan inte bort-
se från att man ofta på detta vis i en svår
situation snabbt och effektivt kunnat be-
sätta viktiga vakanta tjänster med läkare.
Stafetternas helt primära syfte – att er-
bjuda patienterna en god och nära vård –
har därigenom faktiskt uppnåtts.

Till nackdelarna måste man räkna en
försämring av kontinuiteten för såväl pa-
tienterna som i samarbetet med övriga
medarbetare i ett längre perspektiv. För
de yngre läkarna är det också nödvändigt
att specialistutbildningen sker i en fast an-
ställning med fungerande handledning.

Stafettläkare rekryteras oftast bland
distriktsläkare. Med tanke på att rege-

ringen i sin nationella handlingsplan vill
förstärka primärvården med fler di-
striktsläkare är detta en djupt oroande ut-
veckling.

Den undersökning som Distriktslä-
karföreningen förra året gjorde bland
sina medlemmar visar att dessa är starkt
kritiska mot sin arbetsmiljö, med allde-
les för stor arbetsbelastning och dåligt
inflytande över det egna arbetet. Därtill
tas deras kompetens inte till vara fullt ut. 

Av undersökningen framgick att nära
hälften av de tillfrågade har funderingar
på att i stället arbeta som stafettläkare.
När det dessutom är svårt att rekrytera
yngre läkare till allmänmedicin är detta
sammantaget ett allvarligt hot mot spe-
cialitetens framtid.

Allt detta talar för att sjukvårdshuvud-
männen i stället för att planera för re-
pressiva åtgärder borde fundera över hur
man konstruktivt kan öka de fasta tjäns-
ternas attraktivitet. Det handlar om att
skapa en väl fungerande psykosocial ar-
betsmiljö där läkarna ges ett medinfly-
tande och långsiktiga, tydliga uppdrag
och där det vardagliga arbetet inte kän-
netecknas av överbelastning.

Det handlar också om en rimlig löne-
sättning, där rekryteringssituationen –
såsom det är skrivet i avtalet – kan och
skall påverka löne- och anställningsvill-
koren. 

Men i stället tycks Lars Isaksson anse
att landstingen för att slippa anlita hyrlä-
kare får acceptera att dra ner på vården
åtminstone övergångsvis. Det är ett re-
sonemang som Läkarförbundet under
inga omständigheter kan acceptera – pri-
märvården måste alltid kunna erbjuda en
hög medicinsk kompetens genom fa-
miljeläkare med god
tillgänglighet!
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Bättre samarbete 
och mer resurser 
för att möta ohälsan
❙❙ Som ett led i strävandena att komma
till rätta med de många långtidssjuk-
skrivningarna har regeringen nyligen
presenterat promemorian »Åtgärder för
ökad precision vid sjukskrivning.« För-

slagen kan ses som ett steg på vägen för
att lösa problemen, men tyvärr saknas
fortfarande ett riktigt helhetsgrepp.

Ett huvudproblem är att det saknas ett
fungerande samarbete kring de långtids-
sjukskrivna. Läkarna behöver mer tid
och resurser för patientmötet och för
kontakter med företagshälsovård, ar-
betsgivare och försäkringskassa. Det
handlar om att skapa en effektiv använd-
ning av tillgängliga läkarresurser.

Regeringen förordar att om en sjuk-
skrivning pågått längre tid än åtta veckor
skall försäkringskassan kunna inhämta
ett fördjupat underlag från en läkare som
är särskilt utbildad i försäkringsmedicin.
Tanken är att företagsläkare och primär-
vårdsläkare i första hand skall få sådan
utbildning.

Läkarförbundet föreslår i stället att
det skall införas ett obligatoriskt av-
stämningsmöte där läkaren gör en sam-
lad bedömning tillsammans med bl a ar-
betsgivare, företagshälsovård och för-
säkringskassa. Då skulle det inte heller
behövas några fler intyg i form av för-
djupade underlag eller andra kontroller.

Ett sådant system kan genomföras
omgående, och skulle ge läkarna bästa
möjliga förutsättningar för samarbetet
med övriga berörda instanser. Läkarför-
bundet menar därtill att det är viktigt att
alla läkare som har många kontakter
med långtidssjukskrivna skall få utbild-
ning i försäkringsmedicin.

En annan brist i regeringens prome-
moria är att där ingenting nämns om fö-
retagshälsovårdens stora betydelse för
att minska ohälsan. Som samrådspart i
avstämningsmötet kan företagsläkarna
tillföra unik kunskap om arbetsplatsen
och brister i fysisk och psykisk arbets-
miljö.

Företagshälsovård bör åter bli obliga-
torisk, anser Läkarförbundet. Men skall
detta bli möjligt måste man i en snar
framtid genomföra en ökad satsning på
att utbilda tillräckligt många företagslä-
kare. •
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