
Sveriges läkarförbund har utar-
betat rekommendationer för lä-
karassistenter. Ett aktuellt doku-
ment med tanke på de uppmärk-
sammade händelserna kring obe-
höriga läkare i Torsby. 

❙ ❙ Anton Holmgren, styrelseledamot i
Sveriges yngre läkares förening (SYLF)
och en av hjärnorna bakom riktlinjerna,
säger dock att det är en ren slump att re-
kommendationerna presenteras just nu.

– Vi började det här arbetet redan i
våras, säger han.

Anton Holmgren beklagar att Social-
styrelsen varit ovillig att precisera sig
beträffande läkarassistenter, men tror att
förbundets dokument, som skickats till
landets samtliga chefsläkare, kommer
att minska risken för ytterligare ett
»Torsby« nu när sommaren med som-
marjobb och vikariat närmar sig.

– Om de läser det och följer dess in-
tentioner. Men det ska ju också sägas att
på de flesta håll så är det här inget pro-
blem!

Anton Holmgren tror visserligen att
den försämrade konjunkturen gör att få
läkarstudenter som inte gjort sin nionde
termin kommer att kunna erbjudas arbe-
te som läkarassistenter i sommar.

De regelverk som Socialstyrelsen har
i frågan gäller delegation av arbets-
uppgifter i allmänhet samt läkarstuden-
ter som efter termin nio på den svenska

läkarutbildningen kan förordnas som
underläkare. Eftersom läkarbehörighet
inte avser så kallade läkarassistenter om-
fattas inte de av något specifikt regel-
verk från Socialstyrelsen.

Läkarförbundets rekommendationer
vänder sig främst till den som ska an-
ställa en läkarassistent. Till exempel
preciseras vad en läkarassistent inte får
göra – förskriva läkemedel och skriva
vissa intyg. Dessutom poängteras att
varje delegering ska göras skriftligen.

Riktlinjerna innehåller också några
råd till den som ska tjänstgöra som läkar-
assistent, till exempel att alltid begära en
befattningsbeskrivning inför sin tjänst-
göring där arbetsuppgifter och ansvar
tydliggörs.

Ladda ned Läkaförbundets rekom-
mendationer om läkarassistenter från
www.slf.se

Sara Hedbäck
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Aktuellt och reportage

Nya riktlinjer 
för läkarassistenter 

35 timmar övertid 
i veckan för läkare 
i Strömsund 
❙ ❙ En patient har anmält hälsocentralen i
Strömsund till Arbetsmiljöinspektio-
nen. Det uppgav Östersundsposten (ÖP)
i förra veckan. Patienten, som lider av en
kronisk sjukdom och behöver läkarkon-
takt varje vecka, har reagerat på läkar-
bristen vid hälsocentralen. I förra veck-
an fanns endast en läkare. Läkaren hade
då enligt ÖP avbokat samtliga planerade
patienter och ställt in sin telefontid för
att överhuvudtaget ha tid åt de mest aku-
ta fallen. 

Jämtland gjorde ifjol tillsammans
med de övriga Norrlandstingen en ge-
mensam upphandling av tjänster från be-
manningsföretag. Detta har uppenbarli-
gen inte kommit Strömsund till gagn.
Hälsocentralens läkare har arbetat över-
tid på upp till 35 timmar per vecka. Från
och med denna vecka har emellertid häl-
socentralen tillgång till två stafettläkare
i en respektive fyra veckor. (LT)

Fler allmänläkare 
behövs
❙ ❙ Socialminister Lars Engqvist och
riksdagsledamoten (c) Kenneth Johans-
son konstaterar i ett pressmeddelande att
den nationella handlingsplanen för häl-
so- och sjukvården som antogs 2000 i
många avseenden är en framgång. Bland
annat har landstinget anställt fler till vår-
den, och antalet läkare har ökat med över
2 300 mellan 1998 och 2002.

Men man anser att det finns områden
där det behövs åtgärder för att skynda på
utvecklingen. Engqvist och Johansson
vill till exempel se ytterligare ansträng-
ningar för att underlätta rekryteringen av
allmänläkare eftersom flera landsting
säger sig ha svårt att erbjuda alla som vill
en fast läkarkontakt. (LT)
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❙ ❙ Fem ledamöter ur Läkar-
förbundets centralsty-
relse avgår
vid vårens
fullmäkti-
ge. För-
utom ordfö-
rande Bern-
hard Grewin
ställer varken
Åsa Granquist,
Ulf Swanstein,
Karin Ehinger
eller Ulrika
Nilsson upp för
omval. 

Valberedningens nyvalde ordförande
Torsten Gadd säger att man ännu inte
kommit fram till hur man ska arbeta.
Men hans personliga uppfattning om
ordförandekandidat är att valberedning-
en bör lägga fram ett enda förslag som

bör vara så väl genomarbetat att hela
gruppen är överens. 

Fram till den 29 mars går det att no-
minera kandidater till valberedningen.
(LT)

Läkarförbundet får leta nya ledamöter

Centralstyrelsens ordförande Bernhard Grewin samt ledamöterna
Karin Ehinger, Åsa Granquist, Ulf Swanstein och Ulrika Nilsson
ställer inte upp för omval.
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Katastrofparagraf 
till Patientskadelagen
❙ ❙ Patientskadelagen bör utvidgas att
gälla även vård som ges utomlands om
det är ett svenskt landsting som hänvisat
patienten dit. Det föreslår Patientskade-
utredningen som i förra veckan över-
lämnade sitt betänkande till socialminis-
tern. Dessutom föreslås bland annat att
en så kallad katastrofparagraf införs i la-
gen för synnerligen allvarliga skador
som orsakas av behandling eller annan
åtgärd och som inte står i rimlig propor-
tion till den åkomma som föranlett in-
greppet. (LT)


