
Inom ett år ska de cirka 1 100 lä-
karna på Akademiska sjukhuset i
Uppsala bli 100 färre. Läkarkost-
naderna har blivit för höga, anser
sjukhusledningen.

– Läkarkåren är ensidigt utpe-
kad som boven för sjukhusets
dåliga ekonomi, säger Torbjörn
Karlsson, ordförande i Upplands
allmänna läkarförening.

❙ ❙ Som för många andra sjukhus går inte
ekonomin ihop på Akademiska sjukhu-
set i Uppsala. Underskottet för i år ser ut
att bli 75 miljoner kronor och besparing-
ar ska genomföras under 2004. Läkar-
kostnaderna har enligt ledningen ökat
med 43 procent sedan 1998 och därför
ska dessa kostnader minskas. Det har
sjukhusledningen beslutat. 

– Vi ska sänka läkarkostnaderna med
10 procent inom ett år och det motsvarar
100 huvuden, säger sjukhusdirektör
Erik Hemmingsson.

Tanken är att läkarna ska kunna bli
färre genom att fråntas många arbets-
uppgifter som inte är direkt patientrela-
terade.

– Vi vill förbättra läkarnas arbetsmil-
jö genom att titta över de arbetsuppgifter
som vi har ålagt läkarna. Om vi kan re-
ducera icke patientrelaterade arbetsupp-
gifter blir det mer sjukvård per läkare.
Läkarna jobbar häcken av sig med så-
dant som de inte ska göra, och här tror
jag att vi är eniga med facket, säger Erik
Hemmingsson.

Torbjörn Karlsson är dock märkbart
irriterad på sjukhusledningen.

– Först lägger sjukhusled-
ningen på oss extra arbetsbör-
dor i och med till exempel ad-
ministrativa uppgifter och nu
får vi betala för det. 

Han menar att en stor del av
läkarkåren på Akademiska
sjukhuset redan arbetar för
mycket övertid och att det är
märkligt att bara dra ner på en
personalkategori.

– Logiken går inte ihop, i ett
läge när man redan överskrider
arbetstidslagen ska 100 läkare bort. 

Erik Hemmingsson betonar att be-
sparingarna även kan innefatta andra
personalkategorier än läkarna.

Reduktionen av läkarna kommer
främst att ske med naturlig avgång och
genom den normala omsättningen.

– Min bestämda uppfattning är att vi
inte ska behöva säga upp någon. Men
varje gång en läkare slutar måste vi över-
väga om vi kan avvara den tjänsten, sä-
ger Erik Hemmingsson.

Anledningen till att läkarkostnaderna
har ökat, berättar Erik Hemmingsson, är
att man har haft en större löneglidning
för läkare jämfört med andra personal-
kategorier, att kostnaderna för jourer har
ökat och att man har anställt fler läkare.

Sjukhusledningen har tagit fram siff-
ror som visar att samtidigt som läkar-
kostnaderna har ökat har inte produktio-
nen av vården ökat under de senaste fem
åren.

Torbjörn Karlsson ger inte mycket
för de siffrorna.

– Statistiken är märklig och oveder-

häftig. Bland annat visar den att opera-
tionstiden har sjunkit, men det beror
bland annat på strukturförändringar
inom sjukvården. Det finns ständiga be-
hov av strukturförändringar och av att
flytta resurser, men det är helt fel att 100
läkare skulle vara onödiga. Den där sta-
tistiken ska man granska med kritiskt
öga eftersom den är synnerligen lögnak-
tig.

Neddragningarna av antalet läkare
ska, enligt Erik Hemmingsson, inte på-
verka kvaliteten på sjukvården.

Men Torbjörn Karlsson är av en an-
nan åsikt: 

– Det går förstås inte att dra in 100 lä-
kartjänster utan konsekvenser. Det kom-
mer att slå mot produktionen.

Sara Zetterlund-Holfve

sara.zetterlund-holfve@lakartidningen.se
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Var tionde läkare 
ska bort i Uppsala

Apoteket förbättrar servicen för förskrivare
Läkare som ringer in recept via
Apotekets vanliga nummer och
hamnar hos Kundcentrum klagar
över att de får sitta i telefonkö.
Apoteket AB försäkrar dock att
väntetiden i dag ska vara högst
tre minuter.

❙ ❙ – Det låter bra, men tre minuter kan
också vara lång tid och lätt bli till en
halvtimme, genmäler Eva Nilsson Bå-
genholm, förste vice ordförande i Sveri-
ges läkarförbund.

Kundcentrum, som är placerat i Kal-
mar och Uppsala, startades förra året av
Apoteket AB för att öka servicen till all-

mänheten och avlasta farmaceuterna.
Det finns ett direktnummer till Kund-
centrum, men också de kunder som ring-
er på apotekets vanliga linje kopplas
över till centret. Detta gäller även de lä-
kare som, i stället för att använda recep-
turtelefonen, ringer apoteket på samma
nummer som allmänheten.

Informationen om Kundcentrum har
enligt Eva Nilsson Bågenholm varit då-
lig, för att inte säga obefintlig. Läkarna
fick inte veta någonting förrän verksam-
heten redan var i gång.

– Det är Apotekets önskemål att lä-
karna ska använda recepturtelefonen,
förklarar Andreas Rosenlund, press-

sekreterare hos Apoteket AB.
– Vi vet att det uppstod problem med

långa väntetider hos Kundcentrum i bör-
jan. Belastningen blev 30 procent högre
än vi hade väntat oss. Därför uppmana-
de vi läkarna att fortsätta ringa via re-
cepturtelefon enligt vår uppdaterade lis-
ta. 

Under 2004 startar Apoteket AB ett
pilotprojekt med gemensamt, nationellt
telefonnummer för förskrivare. Läkar-
nas samtal ska tas emot direkt och alla
förskrivare får samma service.

Iréne Olsson

frilansjournalist

Inom ett år ska läkarkostnaderna på Akademiska
sjukhuset i Uppsala minska med tio procent, vilket
motsvarar 100 läkare. Men produktionen på
sjukvården ska inte påverkas.

Se även LT nr 34/2003
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