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Aktuellt och reportage

»Det är svårt att bli inlagd alltså, det är inte lätt, speciellt om man har en
egen läkare va, som man besöker och sen när man går på akuten va, då
säger dom ‘du har en egen läkare, varför kommer du hit’. När jag gick till
Huddingeakuten, så sa dom ‘du har redan en läkare i Tumba, så du behö-
ver inte komma hit’ … så går man till Tumba, så är hon inte där.«

Förhör den sjätte januari med Mijailo Mijailovic. 
Ur polisens förundersökning om mordet på Anna Lindh. 

I luren:Tomas Movin

Hur blir kliniken
arbetsmiljö-
certifierad?
❙ ❙ Sju kliniker vid Karolinska Universi-
tetssjukhusets akutdivision i Huddinge
har nyligen blivit certifierade enligt Ar-
betsmiljöverkets föreskrift AFS 2001:1
Systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Tomas Movin, överläkare och divi-

sionschef, varför är arbetsmiljön så

viktig just nu?

– Arbetsmiljön i offentlig miljö är
viktig, och inte minst i dessa turbulenta
tider. Det är viktigt
för oss att vara goda
arbetsgivare som
har koll på läget och
få hela organisatio-
nen att arbeta i sam-
verkan för en bra
arbetsmiljö.

1 200 anställda

har genomgått ar-

betsmiljöutbild-

ning. Hur har den

gått till?

– Alla chefer och skyddsombud har
genomgått en diplomeringsutbildning,
och personalen har fått tid avsatt för att
tillsammans med chef gå igenom arbets-
miljöarbetet. Det handlar till exempel
om vilka rättigheter och skyldigheter
man har, och också att arbetstagaren har
ett eget ansvar för arbetsmiljön. 

Hur går arbetetsmiljöarbetet till?

– Vi gör regelbundna undersökning-
ar, åtgärder och handlingsplaner. Samti-
digt har vi en extern granskare som ska
se till att vi sköter oss och hela tiden ut-
vecklar arbetet.

Var det ett svårt arbete innan ni

blev certifierade?

– Ja, det var inte snutet i en hand-
vändning. Från idé till certifiering tog
det cirka två år. Det var viktigt att orka
hinna med och ge tid för förankring.
Mycket av arbetet har vi hämtat från vårt
miljöledningsarbete, och en viktig fram-
gångsfaktor har vi i vår miljö- och arbets-
miljösamordnare, som har varit en eld-
själ i det här arbetet. Den arbetsmiljöpo-
licy som vi nu har, har tagits fram i sam-
arbete med de fackliga organisationerna
och är en ledstjärna för vårt arbete.

Vad tror du att ert arbete kommer

att leda till?

– Vårt mål är förstås att reducera
sjuktalen och övertiden. Det ska vara kul
och tryggt att gå till jobbet.

Sara Zetterlund-Holfve

sara.zetterlund-holfve@lakartidningen.se

Tomas Movin,
överläkare och
divisionschef.
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❙ ❙ Läkarförbundets medlemmar har bli-
vit nästan 300 fler sedan ifjol. Den förs-
ta januari 2004 var drygt 37 300 läkare
och läkarstudenter med i Sveriges läkar-
förbund. 

Den grupp som ökar mest är med-
lemmar över 65 år, en spegling av ål-
dersfördelningen i resten av samhället. 

Enligt statistiken har antalet stude-
randemedlemmar minskat, men det be-
ror främst på att man numera är snabba-
rare med att räkna bort dem som begärt
utträde eller blivit uteslutna. I själva
verket har medlemsantalet i Medicine
studerandes förbund (MSF) stått ganska
stilla sedan ifjol.

Johan Zelano, ordförande i MSF, är
inte nöjd.

– Vi har en bra anslutning men ökar
inte i den takt vi skulle önska.

Johan Zelano säger att MSF nu ska
satsa hårdare på rekrytering, bland annat
genom en ny hemsida och ett nytt rekry-
teringsmaterial.

– Men mest avgörande för medlems-
antalet är vårt engagemang i frågor som
är viktiga för studenter, till exempel vårt
arbete i frågan om studiemedel.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

Socialstyrelsen ska granska hur
den psykiatriska vården runt Mi-
jailo Mijailovic, åtalad för mord
på utrikesminister Anna Lindh,
fungerat. 

❙ ❙ Det är Socialstyrelsen själv som efter
uppgifterna i pressen, som refererat till
åklagarens material inför rättegången,
tagit initiativ till en utredning. Den åta-
lade har i flera förhör uttryckt missnöje
med bemötande och omhändertagande i
psykiatrin. Catarina Andersson Fors-
man, chef för Socialstyrelsens tillsyns-
avdelning, säger att det inte är helt ovan-
ligt att Socialstyrelsen på eget initiativ
öppnar ett ärende.

– Det som skiljer det här ärendet från

andra är att det blir lite mer detektivar-
bete.

Catarina Andersson Forsman syftar
på att Socialstyrelsen ska begära in jour-
naler från de psykiatriska enheter som
nämns i förundersökningen, och sedan
»nysta vidare« i hopp om att få en så hel-
täckande bild som möjligt av den åtala-
des kontakter med psykiatrin. Catarina
Andersson Forsman tror däremot inte att
man kommer att ta kontakt med Mijailo
Mijailovic för ytterligare upplysningar.

Utifrån vad som framkommer av un-
dersökningen kan Socialstyrelsen sedan
precis som i andra tillsynsärenden gå vi-
dare om det framkommer brister.

Sara Hedbäck

Socialstyrelsen granskar psykvård

Läkarförbundets 
medlemmar blir fler

Läkare <65 år 28 463 28 452

Läkare ≥65 år 4 379 4 794

Studenter 4 171 4 058

Totalt 37 013 37 304

Medlemmar i Sveriges läkarförbund 

2003–01–01 2004–01–01
Färska siffror från
Läkarförbundet. Enligt
Kerstin Johansson,
förbundets statistiker, är
de båda årens siffror
jämförbara trots vissa
skillnader i sättet att
räkna.


