
I
nom stora delar av Sveriges sjuk-
vård planeras nedskärningar och
omorganisationer. Vi som arbetar i
sjukvården känner oss oroliga och far

illa av det. Många av oss arbetar redan
nu under hård press och med alltför då-

ligt inflytande över vårt arbetes innehåll
och uppläggning.

Vi kan inte godta ytterligare försäm-
ringar av våra arbetsliv, utan vi måste i
stället kräva förbättringar. Sjukvårdens
anställda behöver en föredömlig arbets-
miljö, om vi skall klara av att ta hand om
andra.

Arbetsmiljö är medarbetarens upple-
velse av sitt arbete. Det handlar om det
egna arbetets innehåll, organisation och
klimat. Det kan också beskrivas som en
personlig reaktion på de fysiska, psyko-
logiska och sociala förhållanden som rå-
der på arbetsplatsen.

Arbetsmiljöverkets föreskrift om syste-
matiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
rör riskbedömning för ohälsa i samband
med planerad förändring. Där klargörs
arbetsgivarens skyldighet att bedöma
om förändringar i verksamheten kan
komma att medföra risker för ohälsa och
olycksfall.

Bedömningen skall göras på plane-
ringsstadiet och vara gjord innan föränd-
ringarna genomförs. Bedömningen skall
göras skriftligt oavsett om risken är all-
varlig eller inte. Analysarbetet skall ske
så att medarbetare och skyddsombud har
möjlighet att medverka.

Syftet med att göra konsekvensanaly-
ser och riskbedömningar inför föränd-
ringar är att förhindra negativa effekter
på arbetsmiljön. Analyserna skall därför
beskriva hur de föreslagna förändringar-
na kan påverka medarbetarnas arbets-
miljö och vad det är som påverkar.

Det är viktigt att analyserna sker där de

reella besluten tas. Vid de region- och
landstingsövergripande omorganisatio-
ner som vi erfarit på sistone – i Öster-
götland, Stockholm, Dalarna, Uppsala
och Skåne – är det svårt att identifiera
vem som har ansvaret för att analysera
konsekvenserna rörande de anställdas
arbetsmiljö. Företrädare för de olika be-
slutsnivåerna glider undan och lägger
ansvaret på varandra. 

Landstingsfullmäktige, som fattar de
övergripande politiska besluten, anser
att analyserna skall ske där besluten
skall genomföras. Utförarnämnderna
menar att sjukvårdsproducenterna, vilka
kan överblicka de reella effekterna, skall
göra analyserna.

Problemet med detta är att när för-
ändringarna skall genomföras på sjuk-
husen och vårdcentralerna finns det inte
längre möjlighet att undvika negativa ar-
betsmiljöeffekter. Då är redan de för-
ödande, oöverlagda besluten fattade
med dess negativa konsekvenser som
oundviklig följd. De blir ett sorgligt fak-
tum för anställda och patienter.

Arbetsmiljöverket anser att analys och
riskbedömning bör göras av den nämnd
som leder de arbetstagare vilkas verk-
samhet planeras förändras – dvs utförar-
nämnderna. Vid oklarheter bör frågan
enligt verket lyftas till landstingsfull-
mäktige, som har det lagstadgade ansva-
ret för att fastställa nämndernas uppgif-
ter och skyldigheter.

Arbetsmiljöverket har i år satt som
mål att öka landstingspolitikernas kun-
skap om Arbetsmiljölagen. Det inbegri-
per också kunskap om det personliga an-
svar politiker har för att skapa en god ar-
betsmiljö och motverka ohälsa inom
sjukvården.

Det är utmärkt – men under tiden måste vi
skyddsombud och fackliga företrädare
fortsätta att tjata om noggranna konse-
kvensanalyser och användbara hand-
lingsplaner. Vi måste ställa högljudda
krav på en föredömlig arbetsmiljö. Vi
har varken tid eller råd att vänta på att
politikerna lär sig att följa lagen!

marie.wedin@helsingborgslasarett.se
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❙ ❙ På fredag samlas Distriktsläkarför-
eningen (DLF) till fullmäktigemöte. På
dagordningen finns bl a ett motionsför-
slag om att DLF skall verka för att över-
fallslarm anskaffas till alla distriktsläka-
re (se artikel på nyhetsplats).

Dels är detta en arbetsmiljöfråga –
även primärvårdens anställda har rätt att
känna trygghet i sitt dagliga arbete. Så-
ledes är det ett arbetsgivaransvar att se
till att säkerheten på vårdcentralerna är
tillfredsställande.

Dels handlar det även – så som mo-
tionären anför – om att läkaren skall
kunna handla professionellt. Risken för
hot eller våld skall inte kunna påverka
beslut om t ex sjukskrivning.

Att problemet nu bör tas på allvar
framgår av att DLFs styrelse tillstyrker
motionen. LT

Sjukvårdens arbetsmiljö 
måste bli ett föredöme!
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En fråga om trygghet

Bitter eftersmak
❙ ❙ Upphandlingen av familjeläkarmot-
tagningar i Västmanland ger en bitter ef-
tersmak, skriver Vestmanlands Läns
Tidning (lib):

»Socialminister Lars Engqvist framhöll i
riksdagen i veckan att han utgick ifrån att
besluten i Västmanland var korrekta.
Men han gjorde också i praktiken klart att
resultaten inte var önskvärda. Engqvist
menade att ‘en fast läkarkontakt är en
viktig förutsättning för att skapa konti-
nuitet och sammanhang i vården’. 

/.../ Regeringen skall överlägga med
Landstingsförbundet för att finna en lin-
je som ger ‘en primärvård som i framti-
den garanterar möjligheten till fast lä-
karkontakt och kontinuitet’.

Socialministerns inlägg innebär att
han inte vill att någon framtida upp-
handling skall gå till som den har gjort i
Västmanland. Engqvist är osäker på om
lagstiftningen verkligen behöver änd-
ras, men vill finna en modell som har en
fast och kontinuerlig kontakt mellan pa-
tienten och läkare eller annan sjukvårds-
personal som grund. Det låter lovande
för framtiden, men nog är det beklagligt
att vad som har hänt i Västmanland är
just det som skall undvikas.« •
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