
En del av läkarnas arbetsuppgif-
ter i vården av äldre patienter
skulle kunna utföras av en sjuk-
sköterska. Åtminstone i primär-
vården.

❙ ❙ Det anser mer än var tredje läkare som
deltagit i en studie i Jämtland, Västerbot-
ten och Västernorrland som gjorts vid
Mitthögskolan. Kontroller, uppföljning
och stödkontakter för patienter med ast-
ma, allergi, hjärtsvikt, hypertoni, diabe-
tes, depression och övervikt var exempel
som läkarna gav på överförbara uppgif-
ter. 

Men nästan 60 procent av läkarna var
negativa till tanken på att överföra ar-
betsuppgifter inom primärvården till
sjuksköterskorna.

Samma fråga ställdes i relation till
den kommunala hälso-  och sjukvården.
Där var lika många negativa, och många
var tveksamma. Ett argument var att

sjuksköterskorna i den  kommunala äld-
revården redan idag gör mer och fler
avancerade bedömningar än i primärvår-
den. »Så vad kan man mer begära?«

Utför redan läkarsysslor
I studien tillfrågades också sjuksköters-
kor om de idag utför vad som traditio-
nellt räknas som läkarnas arbetsuppgif-
ter. Där var fördelningen mellan ja- och
nej-svar ganska jämn, och ingen stor
skillnad förelåg mellan primärvård och
kommunal hälso- och sjukvård.

Studien utgör den första av tre studi-
er som tillsammans ska utgöra underlag
för beslut om en eventuell avancerad ut-
bildning för specialistsjuksköterskor till
vad som internationellt benämns nurse
practitioners. Till hösten ska alla delarna
av studien publiceras i en rapport.
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Aktuellt och reportage

Var tredje kan tänka sig 
att sköterskor tar över mer

Genetiska vägledare
utbildas i Göteborg
❙ ❙ Genetiska vägledare ska på försök ut-
bildas vid Sahlgrenska akademin vid
Göteborgs universitet. Målet är att ut-
veckla en utbildning för en ny yrkeska-
tegori som kan vägleda och stödja en-
skilda personer, föräldrar och släktingar
i de svåra ställningstaganden som de nya
kunskaperna inom genetik kan ge. En
genetisk vägledare ska samarbeta med
läkare som ansvarar för klinisk genetisk
service. Det är en rad handikappförbund,
bl a Riksförbundet cystisk fibros, som
driver detta projekt, för vilket de har fått
757 000 kronor i anslag ur Allmänna
arvsfonden, enligt ett pressmeddelande
från regeringen. (LT)

Läkemedelsbiverkan
utsatt för granskning
❙ ❙ Professor emeritus Folke Sjöqvist har
fått Läkemedelsverkets uppdrag att utre-
da frågan om hur man snabbt kan spåra
och följa upp biverkningar av läkeme-
del. Han ska anlägga såväl ett nationellt
perspektiv som ett EU-perspektiv och
särskilt granska hur Läkemedelsverket
löser sina uppgifter i dag och hur verk-
samheten bör utformas i framtiden, en-
ligt ett pressmeddelande från Läkeme-
delsverket.

Den europeiska läkemedelsmyndig-
heten EMEA anser att frågor om biverk-
ningar har hög prioritet. (LT)

40 000 barn frågas ut
om miljö och hälsa
❙ ❙ Sambandet mellan svenska barns mil-
jö och deras hälsa ska utredas. Syftet är
att kartlägga barns sjukdomar, symtom
och besvär i förhållande till miljön de le-
ver i. Resultaten ska också analyseras i
förhållande till geografiska, etniska, kul-
turella och socioekonomiska skillnader
samt kön. 

Med miljö avses bland annat inom-
husmiljö, utomhusmiljö, tobaksrök, bul-
ler, luftföroreningar, lukter/dofter, trans-
porter, solvanor och kost. 

Studien görs i form av enkäter som
riktar sig till barn i åldrarna 8 månader,
4 år och 12 år. De äldre barnen svarar
själva på delar av enkäten medan de yng-
re biträds av sina föräldrar. 750 intervju-
er ska också genomföras för att validera
enkäten.

Mer än 40 000 barn i hela Sverige ska
ingå i den nationella enkätstudien som
genomförs av Stockholms läns landsting
tillsammans med Statistiska centralby-
rån. Tio landsting bekostar stora delar av
undersökningen som annars är ett upp-
drag från Socialstyrelsen. (LT)

Sjukhusläkare vill ha 
ökat juridiskt stöd
Ökat juridiskt stöd från förbun-
det till medlemmarna som ham-
nat i onåd. Om det handlar en av
två motioner till Sjukhusläkarför-
eningens fullmäktige på fredag.

❙ ❙ En fungerande juridisk rådgivning
som företräder medlemmarna istället för
att bedöma dem, det vill motionärerna
Einar Ambjörnsson och Evita Zoucas,
båda i Lund, att Sjukhusläkarföreningen
verkar för.

De är kritiska till att förbundet vill
driva medlemmars ärenden till domstol
endast när förbundet anser att det finns
möjlighet att vinna processen.

– Söker du hjälp hos en jurist på stan
får du stöd för din sak. Hos Läkarförbun-
det får man en bedömning av om tvisten
går att vinna, säger Einar Ambjörnsson,
vice ordförande i Sjukhusföreningen i
Lund. 

Han berättar om en kollega som blivit
nekad hjälp från förbundet, som själv an-
litade juridisk hjälp och sedan vann mot
arbetsgivaren i tingsrätten. Men för de
flesta är det en för stor ekonomisk risk att
ta.

– Det kan förstås kosta pengar för för-

bundet. Men om man kan satsa på andra
äventyrliga ekonomiska projekt borde
man kunna satsa pengar på att stödja
medlemmarna. Man måste kunna lägga
fram sitt ärende i domstol utan att vara
säker på att vinna.

Är detta ett stort problem?
– Det rör mycket få medlemmar, men

för dem är det avgörande. Och de som
inte får stöd av förbundet får inte sin sak
prövad.

Försäkringslösning
Motionärerna vill också att Sjukhuslä-
karföreningen verkar för en försäkrings-
lösning för medlemmar som behöver ju-
ridiskt och ekonomiskt stöd.

Styrelsen svarar på motionen bland
annat att behovet av juridisk hjälp för-
modligen har ökat de senaste åren och att
det kan finnas en kapacitetsbrist både
hos förbundet centralt och hos lokalför-
eningarna och att området bör belysas
och åtgärder vidtas.

Likaså ska möjligheterna till en för-
säkringslösning undersökas.
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