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Landstinget Dalarna måste
åtgärda vårdplatsbristen vid
medicinkliniken i Falun så
att läkarnas arbetsbelastning
och negativa stress minskar.
Det har Arbetsmiljöverket nu
ålagt landstinget i ett unikt
beslut, som kan få efterfölja-
re.

– Landstingetmåste vidta åt-
gärder så att läkarna upplever
minskad arbetsbelastning och
minskad negativ stress. Det
här är ett ovanligt beslut, och
därför har vår generaldirektör
fattat beslutet, säger Thomas
Isaksson, arbetsmiljöinspek-
tör i Falun.
– Jag är jätteglad, för det

här har vi stångats för. Det är
första gångenArbetsmiljöver-
ket ställer kravmed anled-
ning av läkarnas höga arbets-
belastning och negativa
stress, sägerKristinaWall-
man, skyddsombud vidmedi-
cinkliniken.

Det är första gångenArbets-
miljöverket beslutar om ett
vitesföreläggande som är di-
rekt kopplat till vårdplats-
bristen och läkarnas arbets-
miljö.
Om inte Landstinget Dalar-

na senast den 30 november
2009, alltså ommer än ett år,
har åtgärdat problemet kan
ett vite om 1miljon kronor
dömas ut. Så här skriver ver-
ket i sitt beslut den 24 juni:
»Ni ska se till att det stadig-

varande finns tillgång till
vårdplatser och personella re-
surser i sådan omfattning att
läkarna vid denmedicinska
kliniken uppnår enminskad
arbetsbelastning och så att
man på ettmärkbart sätt för
läkarnaminimerar den nega-
tiva stress somde idag upple-
ver på grund av vårdplatsbris-
ten.«

Ur motiveringen:
»Kombinationen av att under
hög arbetsbelastning behöva

ta komplicerademedicinska
beslut i en situation där lokal-
mässiga och praktiska förut-
sättningar är otillräckliga/
obefintligamedför negativ
stressmed stor risk för ohälsa
för de aktuella läkarna.«
Även andra personalkate-

goriers arbetsmiljö drabbas
av vårdplatsbristen, konstate-
rar verket,men påpekar att
för läkarna är sambandetmel-
lan försämrad arbetsmiljö och
vårdplatsbrist tydligt.
Läkartidningen berättade

tidigare i år, se nr 20 sidan
1466, att verket övervägde att
fatta beslutet. Upprinnelsen
är en så kallad 6:6a-framstäl-
lan enligt Arbetsmiljölagen
från skyddsombudet vidme-
dicinkliniken, KristinaWall-
man, i april 2007.
Att landstinget har fått tid

på sig till i november 2009 är
en anpassning till pågående
förändringsprocesser på sjuk-
huset, och de ska vara avsluta-
de då, enligt Isaksson.

Att det har tagit tid för verket
att fatta beslutet har att göra
med att området hög arbets-
belastning och negativ stress
är ett svårt område att ställa
krav inom för Arbetsmiljöver-
ket. Det finns inga särskilda
föreskrifter att hålla sig till
när det gäller hög arbetsbe-
lastning och negativ stress.
Verket har därför tillsatt en

arbetsgrupp inomvilkenman
ska fundera på hur sådana
krav i fortsättningen ska for-
muleras så att tillämpningen
blir likadan över landet.
Fler liknande framställ-

ningar kan nu väntas.

– Det är inte omöjligt. Falu
lasarett är inte unikt, proble-
men förekommer på sjukhus
och främst påmedicinklini-
ker i hela landet. Därmed
känner vi att vi ska fundera
på hur vi kan bli tydligare i
våra krav på vårdplatser, och
då är det bra om vi har en ge-
mensam linje, säger Thomas
Isaksson.

Verket har tidigare fattat en
rad beslut om vitesföreläg-
gande som indirekt kan ha
haft effekt också på antalet
vårdplatser och läkarnas ar-
betsmiljö. Besluten har då va-
rit kopplade till den fysiska
arbetsmiljön och utrymmet
runt sängarna, det så kallade
80-centimeterskravet.

Elisabet Ohlin
elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Första vitesföreläggandet mot
vårdplatsbrist

Inga fler vårdplatser apropå beslutet
I Dalarna är man lite osäker
på vad Arbetsmiljöverket vill.
Men några ytterligare
vårdplatser planeras inte vid
medicinkliniken i Falun med
anledning av Arbetsmiljöver-
kets beslut.

– Inte specifikt för det, säger
verksamhetschefen förmedi-
cinkliniken i Falun,Mikael
Köhler.
– Egentligen vet jag inte vad

de vill. Vi ska visa att den ne-
gativa stressen har blivit
mindre och den har redan
minskat betydligt sedan de
gjorde granskningen förra vå-
ren.
– Vi har fått ett förtydligan-

de från Arbetsmiljöverket att
beslutet inte gäller specifikt
vårdplatser utan arbetsmiljön
och den negativa stressen, sä-
ger han.
I förtydligandet, som skick-

ades på begäran av lands-
tingsdirektören i Dalarna, sä-
ger verket att det är landsting-
ets sak att avgöra vilka åtgär-
der som ska vidtas. Det kan
till exempel vara fler
vårdplatser påmedicinklini-
ken eller någon annan inrätt-
ning som gör att trycket på
medicinklinikenminskar. Det
kan vara bättre samarbete
med kommunerna som gör
att kommunerna snabbare tar

»Jag är jätteglad,
för det här har vi

stångats för. Det är
första gången Ar-
betsmiljöverket

ställer krav med an-
ledning av läkarnas
höga arbetsbelast-
ning och negativa

stress«, säger Kris-
tina Wallman (bil-

den), skyddsombud
vid medicinklini-

ken. Fo
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