
Ett bättre samarbete med försäk-
ringskassan samt »respekt«, »ly-
hördhet« och »mänskligt bemö-
tande från Försäkringskassans
sida«. Det kräver Distriktsläkar-
föreningen i nordvästra Skåne.

❙ ❙ I en motion till Distriktsläkar-
föreningens fullmäktigemöte den 23
april föreslår distriktsläkarna i nordväst-
ra Skåne att DLF centralt ska verka för
att samarbetet med försäkringskassan
förbättras.

– DLF har ånyo blivit överkörda, sä-
ger Louise Natt och Dag, ordförande för
distriktsläkarna i nordvästra Skåne.

Det som fick mo-
tionärerna att ta till
pennan är den nya
sjukskrivningsblan-
kett som de anser lett
till ökad pappers-
exercis och sämre
arbetsmiljö och som
de menar har införts
utan hänsyn till des-
sa effekter för famil-
jeläkarna. Sedan den
1 januari i år måste
en lång rad frågor
besvaras även vid
korta sjukskrivning-
ar, frågor som tidiga-
re inte krävde svar
förrän från den 29:e

sjukskrivningsdagen. 
– Vi har väldigt många patienter med

korta sjukskrivningar där det är helt onö-

dig information, fall som inte kommer
att bli rehabärenden, säger Louise Natt
och Dag, och berättar att om man inte
svarar på precis alla frågor får patienten
inte sin sjuklön och blanketten kommer
tillbaka för komplettering. 

Ökad arbetsbelastning
Tillsammans med de nya direktiv och
ökade krav på att minska sjukskrivning-
arna som försäkringskassan fått innebär
blanketten en ökad arbetsbelastning för
distriktsläkarna i deras redan pressade
situation. Samtidigt upplever motionä-
rerna att läkarnas egna önskemål om
kontakt med försäkringskassan tillgodo-
ses i allt mindre utsträckning. De vill
återigen ha handläggare från försäk-
ringskassan tillgänglig på vårdcentralen
emellanåt. De vill också att kassan tar
kontakt när läkarna bett om det, så att
inte ärenden »drar ut på tiden halvår till
år på grund av att Försäkringskassan inte
gör något«. Försäkringskassan bör ock-
så ringa upp och diskutera »istället för
att skicka en massa papper som ska fyl-
las i«. 

– Vad vi egentligen vill är att DLF
agerar för att vi får förbättrade mandat
och ökat inflytande över sådana här för-
ändringsprocesser, säger Louise Natt
och Dag.

I sitt svar till motionärerna föreslår
styrelsen för DLF centralt att fullmäkti-
ge bifaller motionärernas krav på så vis
att styrelsens policyförslag om ändrad
sjukskrivningsprocess får fullmäktiges
stöd. Enligt detta förslag skulle läkaren

inte bedöma arbetsförmågan vid sjuk-
skrivningar över tre månader. Denna be-
dömning skulle överlämnas till försäk-
ringskassan, se LT nr 13/2004 och
www.svdlf.se. Och det skulle i sin tur
möjliggöra enklare blanketter för läkar-
na, och läkarnas roll i sjukskriv-
ningsprocessen skulle kunna förenklas
och förtydligas, menar styrelsen, som
också vill att förbundet som helhet ver-
kar för en sådan ordning.

– Jag är rätt så nöjd om de får igenom
förändringen. Det är jättebra om de lyck-
as, men de skulle mycket väl ha kunnat
bejaka våra problem mer i motionssva-
ret, säger Louise Natt och Dag.

– Styrelsen är införstådd med proble-
men, men har gått ett steg längre och fö-
reslagit en lösning, säger Sven-Axel An-
dersson, sekreterare i DLFs styrelse.

Elisabet Ohlin
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Alla distriktsläkare bör ha larm,
för den händelse att en patient
blir hotfull eller våldsam. Det an-
ser distriktsläkaren Annika Bar-
del som vill att Distriktsläkarföre-
ningen verkar för att arbetsgivar-
na investerar i detta.

❙ ❙ Annika Bardel är distriktsläkare i Sö-
dertälje och styrelseledamot i DLF
Stockholm. I början av 1980-talet var
hon med om en tragedi. En knivman gav
sig på personalen på den vårdcentral hon
då arbetade. Två av hennes kolleger av-
led. Hon blev en av dem som hittade
dem. Flera andra blev svårt skadade.

Sedan dess vet hon att det värsta kan

hända. På sina arbetsplatser har hon som
facklig representant efterfrågat över-
fallslarm. Men det har inte varit lätt att få
gehör.

– Det är tungt att agera och det retar
mig.

Larm först efter knivhot
Det handlar inte om att hon vill att bara
hon själv ska ha larm.

– Jag har redan varit med om det värs-
ta. Jag tycker att ALLA ska ha det. Jag
tycker att arbetsgivaren ska ta sitt ansvar.

På en tidigare arbetsplats tog det fem
år att få larm installerat. Det skedde först
efter det att vårdcentralen utsattes för
knivhot.

– Då förstod de vad jag talade om. Vi
fick stänga alla dörrar och ringa polisen.

På hennes nuvarande arbetsplats tog
det ett år. Hon hotade med att sluta om
inte larm installerades.

Det larm hennes vårdcentral har fun-
gerar så här: Larmet bärs i fickan. I en-
rum med en patient kan man diskret
trycka på knappen. Larmet går ut till öv-
riga på vårdcentralen som då kan kom-
ma till direkt undsättning.

– Det är mycket som kan hända och
alla är inte som de ska när de går till dok-
torn.

I vissa situationer har Annika Bardel
känt att vetskapen om larmet har varit ett
stöd, det som gjort att hon vågat säga nej

Förslag på larm till alla distriktsläkare

Tidsödande blankett.
Med den nya sjukskrivnings-
blanketten måste en lång rad frågor
besvaras även vid korta sjukskrivningar.
Detta leder till ökat pappersarbete och
sämre arbetsmiljö för familjeläkarna,
anser Distriktsläkarföreningen i
nordvästra Skåne. 

Distriktsläkare kräver enklare
blankett vid sjukskrivning

Louise Natt och
Dag blir nöjd om
familjeläkarna
slipper bedöma
arbetsförmågan
vid längre
sjukskrivningar
och får smidigare
sjukintygsrutiner.
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till recept eller sjukskrivning till exem-
pel.

– Om man säger ja för att man inte
kan vara professionell, då är det ju inte
rätt. Jag har känt ibland att det här hade
jag inte klarat om jag inte haft mitt larm.

Från arbetsgivarhåll har hon tidigare
fått höra att larm kan ge en »falsk trygg-
het«. Det håller hon inte med om.

– Jag är till exempel inte rädd för
missbrukare längre. Jag säger vad jag
tycker.

I sin motion till Distriktsläkarföre-
ningens fullmäktigemöte önskar Annika
Bardel att förbundets styrelse verkar för
att arbetsgivarna tar sitt arbetsmiljöan-
svar och investe-
rar i larm och sä-
kerhetsfrågor. Att
problemet inte
uppmärksammas
mer bland kolle-
ger tror hon beror

på en rädsla för att det ska uppfattas som
ett misslyckande. Men när hon själv be-
rättat har hon fått höra många andra ex-
empel på obehagliga händelser.

– Jag tror att det här är tabu. Det är
inget man talar om på stämman till ex-
empel.

DLFs styrelse föreslår fullmäktige att
bifalla motionen. Styrelsen vill ha full-
mäktiges stöd för att verka för en skärpt
medvetenhet om gällande regelverk och
för att allt fler läkare tar på sig uppdraget
att vara skyddsombud.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se
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Annika Bardel visar
upp överfallslarmet

som används på
hennes vårdcentral.

Hon anser att alla
distriktsläkare ska

utrustas med larm.

Effekt och biverkning
vid val av läkemedel
❙ ❙ Leder ett primärvårdsbaserat kost-
nadsansvar till ett ökat kostnadsmedve-
tande bland förskrivarna som påverkar
prioriteringen av läkemedel? Det har
institutet för hälso- och sjukvårds-
ekonomi (IHR) studerat i åtta lands-
ting/regioner.

Svaret är nja. Visserligen blir förskri-
varna mer kostnadsmedvetna. Men även
om förskrivarna i större utsträckning
diskuterar läkemedelskostnader med
chefer och kolleger så påverkar det inte
sättet att prioritera. I stället är det läke-
medlets effekter, biverkningar och
förutsättningar för att patienten följer or-
dinationen som är avgörande. IHR skri-
ver att förskrivarna uppfattar ekonomis-
ka kriterier i samband med prioritering-
ar av läkemedel som en illojal handling
mot patienten. (LT)

Ny tidning uppstår 
❙ ❙ Dagens Samhälle blir namnet på den
tidning som uppstår genom sammanslag-
ningen av Landstingsvärlden och Kom-
munAktuellt. Den 26 augusti kommer det
första numret av tidningen ut med en upp-
laga på knappt 40 000 exemplar. (LT)


