
Stockholms husläkare riskerar
sämre arbetsmiljö om landsting-
ets budgetförslag med ökat tryck
på primärvården blir verklighet.

❙ ❙ Mycket pekar på att husläkarnas ar-
betsbörda ökar väsentligt om budgetför-
slaget klubbas i landstingsfullmäktige
den 26 november. Remiss från husläka-
re ska krävas för besök hos specialist och
sjukgymnast. De privata specialisterna
blir färre, det totala vårdutbudet ska
minska, hyrläkare tas inte in och anställ-
ningsstopp ska råda. Husläkarens nya
roll beskrivs i förslaget som lots eller 
samordnare. Stockholms läkarförening

säger »gate keeper« och anser att försla-
get leder till såväl försämrad arbetsmiljö
som längre vårdköer.

– Ska vi klara remisskravet och krav
på en tillgänglig och effektiv vård så
måste vi bli fler. Annars blir det jätte-

problem, säger Anders Nilsson, biträ-
dande ordförande i Distriktsläkarför-
eningen i Stockholm, som inledningsvis
utgick från att landstinget ville öka anta-
let husläkare i Stockholm i enlighet med
den nationella handlingsplanen.

Personallandstingsrådet Lars Dahl-
berg (s) säger att det finns en uppenbar
risk för en mer pressad arbetssituation
för husläkarna. 

– Det är en naturlig konsekvens att
det blir fler allmänläkare, säger han, men
tillägger dock att det inte kan ske över en
natt och att det beror på ekonomin.

Men enligt biträdande landstingsdi-
rektör Göran Stiernstedt finns inga pla-
ner på eller pengar för fler husläkare.

– Primärvården får nog vara ganska
nöjd med att inte få några besparingar.

Budgetförslaget innefattar en ny
sjukvårdsstruktur där den nya »när-
sjukvården« ska ta hand om all akut och
planerad vård av vanligt förekommande
sjukdomar. Där ska allmänläkare, de
vanligaste specialisterna samt den kom-
munala hälso- och sjukvården finnas.
Den »stora utmaningen«, enligt försla-
get, blir att åstadkomma en snabb första
kontakt. Det ska ske genom telefontill-
gänglighet, sjukvårdsrådgivning, bättre
sjukvårdsupplysning på telefon och
ökad besökstillgänglighet, även dygnet
runt. Samtidigt ska det totala vårdutbu-
det minska. Hur ekvationen ska gå ihop
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Förslaget stämmer i huvudsak över-
ens med tjänstemännens förslag
som Läkartidningen berättade om i
nr 43/2003. 1 500–1 700 sjukvårds-
anställda kommer att bli övertaliga,
varav »ett antal hundra« är läkare.
Dessutom tillkommer några hundra
läkare som har vårdavtal som sägs
upp. Här är några skillnader jämfört
med det ursprungliga förslaget:
• Sjukhusen i Norrtälje och Söder-
tälje förlorar det mesta av akut-
sjukvården men får behålla en »lätt-

akut« dygnet runt. Genom dessa
ändringar beräknas övertaligheten
på de två sjukhusen minska med 50
personer på varje ställe.
• Det alternativa förslaget från Norr-
tälje sjukhus och Norrtälje kommun
ska utredas vidare. 
• Södertälje får behålla förloss-
ningsvården, förutom riskgravidite-
ter som flyttas till Huddinge.
• Provrörsbefruktningen förblir
landstingsfinansierad men samlas
på ett sjukhus. •

Någon arbetsmiljökonsekvens-
bedömning finns inte i be-
slutsunderlaget inför nedskär-
ningsbeslutet i Stockholm den 26
november. Men en sådan borde
finnas, enligt Arbetsmiljöverket.

❙ ❙ När ändringar i en verksamhet plane-
ras är arbetsgivaren enligt arbetsmiljö-
lagstiftningen skyldig att bedöma risker
för arbetsmiljön och i förekommande
fall tala om hur man ska åtgärda dem.
Syftet är att hindra ogenomtänkta beslut
och förebygga risker innan de byggts in
i systemet. Men någon sådan konse-
kvensbedömning finns inte inför Stock-
holms landstings beslut 26 november (se
artikel ovan och nr 43/2003).

LT: Varför inte?
– Det har jag inget bra svar på. Arbe-

tet har gått skyndsamt, säger personal-
landstingsrådet Lars Dahlberg (s), som
dock ser uppenbar risk för en mer pres-
sad arbetssituation för husläkarna.

– Den medicinska säkerheten och ar-
betsmiljön måste garanteras. Om det se-
nare kommer fram svagheter måste det
finnas utrymme för korrigeringar.

Även landstingets personaldirektör
Agnes Günther anger tidsskäl. Hon sä-
ger: 

– Arbetsmiljöverket har aldrig krävt
av oss att vi ska ta fram det på central
nivå.

Agnes Günther säger att arbetsmiljö-
ansvaret ligger på förvaltningar och bo-
lag i landstinget och att konsekvensbe-
dömningen kommer att ske »kontinuer-
ligt i bokslut och annat«, men hittills är
ingen bedömning gjord på förvaltnings-

eller bolagsnivå.
– Nej, självklart inte. Det går inte in-

nan beslutet är fattat.
Eva Hagström, jurist på Arbetsmiljö-

verket, säger att det får avgöras från fall
till fall på vilken nivå bedömningen ska
göras. Men eftersom beslutsunderlaget i
det här fallet är så detaljerat att det inne-
håller bedömningar av såväl den medi-
cinska säkerheten som hur mycket ben-
sinförbrukning och avgasutsläpp kom-
mer att öka, så vore det på sin plats med
bedömningar också av arbetsmiljön i det
här skedet.

Stockholms läkarförening har i för-
handlingarna med landstingsledningen
också påtalat behovet av en konsekvens-
bedömning men inte fått gehör. 

– Det är en besvikelse. Vi ställde rim-
liga och viktiga yrkanden gällande ar-

Bedömning av nedskärningarnas följder 

Anders Nilsson,
biträdande

ordförande i
Distriktsläkar-

föreningen i
Stockholm, menar

att husläkarna måste
bli fler.

Stockholms landstingsstyrelses budgetförslag


