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Läkarförbundet har uppmärksammat
de arbetsmiljöproblem som kan
uppstå för läkare i samband med
hot och våld.

Hot och våld är en påtaglig del av många
läkares arbetsmiljö. Läkarförbundets arbets-
livsgrupp, ALG, har tagit fram riktlinjer
för hur detta kan hanteras och samlat infor-
mation i ämnet på webbplats på initiativ av
Distriktsläkarföreningen.

Arbetsgivaren ska följa regler
Frågan om ”Våld och hot i arbetsmiljön”
regleras i AFS 1993:2 (AFS= arbetar-
skyddsstyrelsens författningssamling). Där
anges bland annat att det ska finnas sär-
skilda säkerhetsrutiner för arbete som kan
medföra risk för våld eller hot om våld.
Dessa rutiner ska hållas aktuella och vara
kända för arbetstagarna. Arbetsgivaren ska
se till att det finns larm om det krävs för
säkerheten och det ska avsättas budget-
medel för detta. Arbetsuppgifter med på-

taglig risk för våld och hot får inte utföras
som ensamarbete.

Läkarförbundet betonar att det är ar-
betsgivarens skyldighet att efterleva detta.
Skyddsombuden spelar en viktiga roll i
denna fråga.

Ta hjälp av facket
När en läkare upplever att det kan finnas
risk för hot och våld på en arbetsplats ska
man diskutera detta med klinikombud,
som med fördel även kan vara skyddsom-
bud. Frågan ska tas upp med berörd verk-
samhetschef. Regelverket säger klart och
tydligt att arbetsgivaren har ansvar för det-
ta och om det finns risk för våld och hot
ska rutiner för detta utarbetas. Här kan
det vara en fördela att samarbeta med flera
fackliga organisationer då hotet ofta berör
flera yrkesgrupper. Frågan kan behandlas
på klinkens verksamhetsråd i samverkan,
eller så kan klinikombudet ta upp det med
den lokala läkarföreningens styrelse. I sista
hand kan man vända sig till Arbetsmiljö-
inspektionen.

Läs exempel på webbplatsen
På Läkarförbundets webbplats finns ex-
empel på hur arbetsgivaren kan utforma
dessa säkerhetsrutiner och riktlinjer. Besök
www.lakarforbundet.se och klicka på rub-
riken ”Arbetsliv”.

För mer information kontakta
Ragnar Kristensson, ombudsman
E-post: ragnar.kristensson@slf.se
Telefon: 08-790 35 09

Hot och våld – ett arbetsmiljöproblem

Är du intresserad
av din arbetsmiljö?

Läkarförbundets arbetslivsgrupp,
ALG, ger regelbundet ut nyhetsbrev
om aktuella frågor. Du hittar detta
och mycket mer på Läkarförbundets
hemsida under rubriken ”Arbetsliv”.

Lika sjukvård för alla

www.lakarforbundet.se

Läkarförbundet anser att det svenska sjuk-
vårdssystemet måste reformeras. Rådande
maktbalans mellan politik, marknad och
profession behöver förändras. Därför har
vi skrivit ett förslag till hur vi tycker att
sjukvården i Sverige ska struktureras, styras
och finansieras.

Statlig styrning och finansiering
Några huvudpunkter i förslaget är att den
grundläggande finansieringen av svensk
hälso- och sjukvård blir statlig. Landets
medborgare bör, oberoende av bostadsort,
beskattas med samma statliga skattesats.

Sjukvården beställs regionalt
Vi föreslår att landstingen som beställare
av sjukvård ersätts med regionala statliga
beställarstyrelser och en särskild styrelse
för högspecialiserad rikssjukvård.

Den öppna vården bör byggas ut, Sve-
riges invånare ska ha snabb och effektiv

vård när de blir sjuka. Sjukhusvården bör
samordnas regionalt och den högspeciali-
serade vården bör samordnas nationellt.
Detta var en kort resumé, i förslaget fin-
ner du mer information.

Synpunkter från medlemmar
Förslaget har varit på remiss bland alla
våra delföreningar och det har även varit
möjligt för enskilda medlemmar att lämna
sina synpunkter genom en öppen remiss
på vår webbplats. Vi tackar för alla svar
som kommit in.

Läs förslaget i sin helhet
På vår webbplats kan du läsa förslaget i sin
helhet: www.lakarforbundet.se

För mer information
Per Johansson, utredare
E-post: per.johansson@slf.se
Telefon: 08-790 34 45

Snabb information
med e-post
Du som är medlem i Läkarför-
bundet kan få viktig information
från oss, våra delföreningar och Lä-
kartidningen via e-post. På så vis får
du informationen snabbt samtidigt
som vi kan skicka dig just den in-
formation som berör dig.

Lämna din e-post till oss
Du kan lätt lämna din e-post via
vår webbplats: lakarforbundet.se.

Du kan även kontrollera att de
uppgifter vi har är korrekta.

Informationen du behöver
finns på:


