
Sjukhusläkarföreningen kräver
åtgärder mot överbeläggningar-
na vid landets medicinkliniker.
Den medicinska säkerheten rase-
ras, enligt föreningen.

❙ ❙ Apropå färska siffror från Socialsty-
relsen om överbeläggningar, se ruta,
presenterade Sjukhusläkarföreningen
vid en presskonferens vid fullmäktige-
mötet i Stockholm i fredags tre krav på
åtgärder för att förbättra såväl patienter-
nas säkerhet som arbetsmiljön. 

– Det finns för få bemannade sängar.

Personal slutar. Patienter hamnar fel.
Det är naturligtvis ingen bra vård. Det
finns inget utrymme att vara snäll som
doktor. Det är naturligtvis väldigt fru-
strerande. Resurserna tillåter inte att
man gör det jobb man vill göra. Och det
leder till ständiga konflikter med anhöri-
ga, kolleger och sjuksköterskor. Det är
en fruktansvärd arbetssituation, sa Tor-
björn Linde, Uppsala.

Akutsjukhus måste ombildas
För att åstadkomma fler vårdplatser
måste resurserna inom och mellan lands-
tingen omfördelas, anser föreningen.
Vissa akutsjukhus måste ombildas till
närsjukhus. 

– Vi tror inte att landstingen klarar
detta. Det är för mycket bypolitik, sa An-
ders Dahlqvist, ordförande i föreningens
sjukvårdspolitiska arbetsgrupp, Spola. 

Föreningen kräver:
• En nationell handlingsplan för lan-

dets samtliga sjukhus. Landstingens
resurser blir alltmer ojämnt fördela-
de. Därför måste staten ta det politis-
ka ansvaret.

• Staten, inte landstingen, ska vara be-
ställare av den specialiserade och
högspecialiserade vården.

• Sjukvården och Försäkringskassan
måste samordnas så att de långtids-
sjukskrivna tidigare kommer i arbete.
Och en del arbetsmarknadspolitiska

åtgärder kan användas till att ge läka-
re och sjuksköterskor ökat administ-
rativt stöd.

Tankarna utvecklas i föreningens
sjukvårdspolitiska program, Kunskaps-
styrd sjukvård. Där föreslås också att
sjukvården ska ha 9 procent av BNP 2004
och att specialiserad och högspecialise-
rad vård ska vara statligt finansierad.

– Om vi lyckades genomföra Kun-
skapsstyrd sjukvård skulle problemen
lösas. Det brådskar oerhört, sa Anders
Dahlqvist, som tycker att Socialdeparte-
mentets utredning av den högspecialise-
rade vården går för långsamt.

Projektledaren för denna utredning,
Per Bengtsson, sa att Kunskapsstyrd
sjukvård innehåller flera av de tankar han
tycker att man behöver diskutera. Men
huruvida hans slutsatser kommer att ligga
i linje med Sjukhusläkarföreningens var
svårt att uttyda. På frågan vad han anser
om statlig styrning sa han inte mer än att
sådant diskuteras. Han fick också frågan
om utredningstempot.

– Ska man ha bra slutsatser måste
man ha rätt tempo, och jag tycker att vi
jobbar i rätt tempo. Men går flera lands-
ting i konkurs får man göra något, men
det är en annan fråga.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se
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Aktuellt och reportage

Sjukhusläkarföreningen slog
larm om överbeläggningar

Marie Wedin, tidigare förste vice
ordförande, valdes i fredags till
ny ordförande i Sjukhusläkarför-
eningen. 

❙ ❙ Marie Wedin är
ortoped vid Hel-
singborgs lasarett.
Hon har suttit i för-
eningens styrelse
sedan 1998. Hon
är också ordföran-
de i Nordvästra
Skånes läkareför-
ening och ledamot
av förbundets
centralstyrelse och
förhandlingsdele-
gation.

Tre frågor vill Marie Wedin särskilt
driva. 

Hon vill se föreningens sjukvårdspo-

litiska program bli förbundets sjukvårds-
politik.

Arbetsmiljön måste förbättras och
jourvillkoren förändras. Jourarbetet bör
göras frivilligt och jourlinjer läggas sam-
man, vilket föreningen anser är möjligt
med ökad samordning mellan sjukhusen.

Och föreningen ska utvärdera den in-
dividuella lönesättningen som funnits i
två år. Få ställen har provat individuali-
seringen fullt ut. Nu ska man se hur det
fallit ut och hur individuell lönesättning-
en bör vara. 

– Om lokalföreningarna gör sig av
med möjligheterna att kontrollera och
påverka de årliga lönerevisionerna kan
det leda till att osakliga löneskillnader
ökar ytterligare, säger Marie Wedin,
apropå de ökade löneskillnaderna mel-
lan könen. 

Elisabet Ohlin

Ortoped blir ny ordförande i Sjukhusläkarföreningen

Överbeläggningar vid många
medicinkliniker

Socialstyrelsens regionala tillsyn-
senheter besökte den 11 mars
medicin- och kirurgklinikerna vid
36 sjukhus i landet för att granska
överbeläggningar. Vid 30 av des-
sa sjukhus, främst vid medicinkli-
niker, fanns överbeläggningar.
Vid 18 innebar detta att patienter
vårdades på »fel« kliniker eller av-
delningar än där de var inskrivna.  
De flesta sjukhus har handlings-
plan för så kallade satellitpatien-
ter. Ändå uppger en tredjedel av
de 36 sjukhusen att sådana pati-
enter riskerar att få sämre vård.

Marie Wedin, ny
ordförande i
Sjukhusläkarföreni
ngen.
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Avgående ordföranden Gunnar Sandberg
avtackades av sin efterträdare Marie
Wedin med ett verksamhetschefs-kit,
innehållande bland annat piska, morot
och svalkande solfjäder. Ytterligare två
personer lämnade styrelsen för att bli
chef: Roger Edin och Per Hörnsten. In
valdes Karin Båtelson, Göteborg,
Torbjörn Karlsson, Uppsala, och Lars
Nevander, Lund.
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