
Personalkostnaderna vid Sahl-
grenska Universitetssjukhuset
(SU) var 23,5 miljoner kronor hög-
re än vad budgeten medgav för
årets två första månader. Nu krä-
ver sjukhusledningen krafttag för
en budget i balans vid årets slut.

❙ ❙ Trots anställningsstopp har persona-
len vid SUs tre sjukhus (Sahlgrenska,
Mölndal och Östra) nu ökat med mer än
200 personer på ett år. Men nu ska be-
manningen minskas med cirka 300 per-
soner enligt sjukhusledningen, och det
hela ska kunna klaras med naturliga av-
gångar. Enligt Christina Berntsson, ord-
förande i Göteborgs läkarförening, har
man redan nått den gräns där det är svårt
att göra ytterligare prioriteringar.

– Organisationen är redan ganska
slimmad efter 90-talet, och det gäller ju
att göra det man lovat att göra. Man kan
inte ta bort 300 personer och fortfarande
prestera lika mycket, och presterar man
mindre får man dessutom mindre pengar.

Christina Berntsson tror det blir svårt
att uppfylla Hälso- och sjukvårdslagens
krav med minskad bemanning.

– Det är dessutom extra illa när det rör

universitetssjukhu-
set med sitt FOU-
uppdrag, som inte
bara gäller den
högspecialiserade
vården. SU är fak-
tiskt göteborgarnas
länssjukhus, i värsta
fall tvingas de prio-
ritera så hårt att de
inte kan ta emot någ-
ra länssjukvårds-
patienter, säger Christina Berntsson.

Hon är också orolig för vad personal-
minskningar skulle betyda för arbetsmil-
jön, hon tror att stress och belastning ga-
ranterat kommer att öka.

Ett av de övriga förslagen för att
minska personalkostnaderna är att jour-
komp inte ska kunna tas ut som pengar.
Christina Berntsson säger att det finns
flera, framför allt små, kliniker där det är
omöjligt att ta ut jourkompen i tid.

– Det är ett bra sätt att köra folk i väg-
gen eller att få dem att söka sig någon an-
nanstans.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se
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7,4 miljoner 
till miljöforskning
❙ ❙ Forskare vid Sahlgrenska akademin
vid Göteborgs universitet får 7,4 miljoner
kronor under fyra år för att studera hur lä-
kemedel påverkar miljön. Pengarna kom-
mer från MISTRA, Stiftelsen för mil-
jöstrategisk forskning. Forskarna i Göte-
borg studerar bland annat hur läkeme-
delsrester i miljön påverkar fiskar. (LT)

300 jobb bort 
på Sahlgrenska

Ny etikpolicy 
slår mot utbildning
❙ ❙ De skånska läkarnas protester klingar
ohörda. I alla fall när det gäller förslaget
till ny etikpolicy i Region Skåne (LT nr
50/2003). Efter en avslutande central för-
handling den 16 april står förslaget fast.
De Skånska läkarföreningarna (DSL) har
främst vänt sig emot att arbetsgivaren
framöver alltid ska betala kostnaden för
resor, logi och konferensavgifter.

– Vi uppfattar det som att vi inte kom-
mer att komma iväg på kongresser över-
huvudtaget, vilket är nödvändigt för vår
vidareutbildning, säger Kerstin Lindell,
DSLs ordförande.

Någon alternativ finansiering när lä-
kemedelsbolagens pengar uteblir har inte
lagts fram. Konsekvenserna av förslaget
ska dock följas upp. Enligt DSLs upp-
skattning bidrar läkemedelsindustrin årli-
gen med 100–150 miljoner kronor till de
skånska läkarnas fortbildning. (LT)
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Generisk förskrivning
på försök
❙ ❙ Generisk förskrivning ska prövas i
Västra Götalandsregionen. Läkemedels-
verket har beviljat dispens för läkare vid
sex vårdcentraler och två sjukhuskliniker
att skriva ut läkemedel utifrån dess akti-
va substans i stället för preparatets namn.
Endast läkemedel som Läkemedels-
verket idag kategoriserar som utbytbara
ska ingå i försöket. Förskrivningen krä-
ver patientens samtycke. (LT)

Minskade anslag 
till landstingen
❙ ❙ Regeringen föreslår i sin vårbudget att
statsbidragen till kommuner och lands-
ting minskas med 2,6 miljarder kronor
under andra halvåret 2004. Anledningen
är förra årets förändrade pensionsskatte-
regler. Kommun- och landstingsförbun-
den menar emellertid att den reglering
som gjordes med anledning av det förra
året är fullt tillräcklig. 

– Ett redan besvärligt läge blir på det-
ta sätt än värre, säger Landstingsförbun-
dets ordförande Lars Isaksson i ett press-
meddelande. (LT)

Socialstyrelsen riktar nu allvarlig
kritik mot landstinget i Värmland
för att bland annat ingen risk-
analys föregick neddragningarna
inom psykiatrin. 

❙ ❙ Den tragiska händelsen i Arvika i sep-
tember 2003, då en femårig flicka blev
knivstucken till döds av en patient som
vårdades på en psykiatrisk klinik i Arvi-
ka, leder nu till att Socialstyrelsens till-
synsenhet i Örebro riktar allvarlig kritik
mot landstinget i Värmland. 

– De neddragningar som landstinget
genomfört har inte föregåtts av riskbe-
dömningar utifrån patientsäkerheten.
Man har tittat på ekonomin och arbets-
miljön, men glömt patientperspektivet.
Det anser vi är mycket allvarligt, säger
Gun Johansson vid den regionala till-
synsenheten i Örebro.  

Socialstyrelsen förväntar sig nu att
landstinget tar krafttag inom den psyki-
atriska vården i Värmland, för att kom-
ma tillrätta med problemen. 

Dessutom har fem läkare, två läkare
vid psykiatrin i Karlstad, två i Arvika
samt verksamhetschefen för psykiatrin i
Värmland, anmälts till Hälso- och
sjukvårdens ansvarsnämnd, HSAN. 

– Vi anser att var och en av dessa fem
läkare har brustit i yrkesutövningen. Pa-
tienter har skyfflats runt mellan vårdin-
rättningar i länet, och det har saknats en
kontinuitet i vården. Även om de
bakomliggande orsakerna är neddrag-
ningarna inom psykiatrin, så är det ing-
en förmildrande omständighet. 

– Vår anmälan till HSAN ger läkarna
möjlighet att föra fram sin syn på situa-
tionen, och de kan även få sin sak rätts-
ligt prövad om de sedan överklagar
HSANs beslut, säger Gun Johansson. 

I Socialstyrelsens anmälan pekar sty-
relsen bland annat på bristande journal-
föring och på att den man som mördade
flickan i Arvika vid tillfället hade bevil-
jats permission.  

Peter Örn

Psykiatrichef i Värmland 
anmäld till HSAN


