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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-
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över patienter, inrättande av
något slagsmellanvårdsavdel-
ning eller organisatoriska åt-
gärder som styr om akutpati-
enter till annan vårdinrätt-
ning. Huvudsaken är att den
negativa stressen som läkarna
upplever på grund av vård-
platsbristenmärkbart har
minskat när Arbetsmiljöver-
ket gör sin uppföljning, vilket
blir efter den 30 november
2009.

Mycket har hänt sedan verket
gjorde granskningen förra vå-
ren, och fler förändringar på-
går, enligtMikael Köhler.
Fler doktorer har anställts,

fler jourlinjer har inrättats,
fler vårdplatser är sommar-
öppna.Medicinklinikerna i
Ludvika och Falun ska sam-
ordnas, och i Ludvika har
vårdplatserna blivit fler.Me-
dicinkliniken i Falun håller på
att byggas omoch ska utökas
med fyra vårdplatser, från 68
till 72, närmare bestämt fyra
strokevårdplatser. Detta har
intemedArbetsmiljöverkets
beslut att göra.
– En grupp somvi har pro-

blemmed att ta hand omär
strokepatienterna. Det är den

enda grupp som tydligt enligt
vårdprogrammåste ha
vårdplatser. Detmåste vi bli
bättre på, och det är syftet
med samordningen och om-
byggnaden.

När verkets granskning gjor-
des pågick också digitalise-
ring av journalföringen, vilket
påverkade arbetsmiljön.
– Vi har gjort enmassa sa-

ker sedan inspektionen. Jag
tror de flesta upplever att si-
tuationen har blivit bättre.
Kommunerna tar hem fler pa-
tienter också, sägerMikael
Köhler.

Men arbetsmiljöinspektör
Thomas Isaksson påpekar att
verket har följt upp förhållan-
dena även i år och att det fort-
farande fanns behov av att
ställa kravet då beslutet togs i
juni.
– Även om situationen för-

bättrats något beträffande an-
delenmedicinskt färdigbe-
handlade patienter som finns
på kliniken, ansåg vi i våras att
bristen på vårdplatser fortfa-
rande gav upphov till arbets-
miljöproblem för läkarna vid
kliniken, säger Thomas Isaks-
son.

SkyddsombudetKristina
Wallman hållermedMikael
Köhler om att det har blivit
bättre.
–Det beror framför allt på

att kommunerna har klarat
sitt uppdrag bättre. Situatio-
nen känns hoppfull. Omkom-
munerna fortsätter att klara
sitt uppdrag och vi får fyra
nya strokevårdplatser så
känns det rimligt att vårdplat-
serna kan räcka till. Även på
akuten tror jag att arbetsmil-
jön kommer att bli bättre, sä-
ger hon.

Elisabet Ohlin

Fler föreslås få ta del
av läkemedelslista
Fler ska få ta del av apotekens
läkemedelsförteckningar, enligt
en departementsskrivelse (Ds
2008:58) i vilken Socialdeparte-
mentet föreslår ändringar i la-
gen om läkemedelsförteckning.
En förskrivare föreslås kunna

överlåta åt »annan hälso- och
sjukvårdspersonal« att efter
samtycke ta del av listan för att
»bereda den registrerade vård
eller behandling« och för att
»komplettera den registrerades
patientjournal«. I en akut nöd-
situation ska samtycke inte krä-
vas.
Syftet är en ökad användning

av listan som i dag används av
endast 300 förskrivare i landet.
De gör i genomsnitt färre än en
slagning i månaden, enligt pro-
memorian.
Förslaget innebär också att

farmaceuter ska få använda lä-
kemedelsförteckningen vid indi-
viduella läkemedelsgenom-
gångar tillsammans med patien-
ten och inte enbart vid expedie-
ring.
Ändringarna föreslås träda i

kraft den 1 april 2009. �

Ännu ingen ny vd
för Läkarförbundet
Vem som blir ny vd för Läkarför-
bundet är ännu inte klart. Rekry-
teringen har blivit »komplice-
rad«, enligt förbundsordförande
Eva Nilsson Bågenholm.
Läkarförbundets förra vd Ca-

tarina Andersson Forsman med-
delade i november förra året att
hon skulle sluta, och i januari
utannonserades tjänsten.
I juni såg det ut som att saken

var så gott som klar, men något
tillstötte och något namn pre-
senterades aldrig då. Förbun-
dets centralstyrelse behövde
först sammanträda, och detta
skedde först i måndags kväll
den 11 augusti vid ett extra CS-
sammanträde. Men Eva Nilsson
Bågenholm vill inte säga vad
mötet handlade om.
– Vi fortsätter processen och

hoppas att vi i en relativt snar
framtid kan presentera en per-
son.
Varför har det dragit ut på ti-

den?
– Ibland blir rekryteringar

komplicerade.
När har Läkarförbundet en ny

vd?
– Det är jättesvårt att säga i

nuläget.
Är det fråga om att börja om

från början?
– Jag kan inte säga mer än att

vi är ganska förhoppningsfulla.
Elisabet Ohlin

»Vi har gjort en massa saker se-
dan inspektionen. Jag tror de
flesta upplever att situationen
har blivit bättre«, säger Mikael
Köhler, verksamhetschef för me-
dicinkliniken i Falun.
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Vetenskapsrådet lägger ned
sin oredlighetsgrupp. Och i
forskningspropositionen i ok-
tober väntas regeringen före-
slå en ny oberoende instans
för utredning av misstänkt
forskningsfusk.

–Det är positivt attman skyn-
dar på detmed tanke på att vi
lägger ner vår egen verksam-
het, säger Jan Stålhammar,
administrativ chef vid Veten-
skapsrådet och sekreterare i
rådets oredlighetsgrupp.

Vetenskapsrådets styrelse be-
slutade i juni att lägga nedEx-
pertgruppen för utredning av
misstankar omoredlighet i
forskning från den 1 januari
2009. Från ochmed den 15
september tas inga nya ären-
den emot.

Den främsta anledningen är
att Vetenskapsrådet anser att
misstankar om fusk eller
oredlighet bör utredas av en
instans skild frånVetenskaps-
rådet, som finansierar forsk-
ning.

Den nya instansen kan kom-
ma att läggas under Centrala
etikprövningsnämnden. Tan-
ken är att den nya instansen
ska kunna börja arbeta vid
årsskiftet, enligtMartina
Lind, politiskt sakkunnig vid
Utbildningsdepartementet.
Enmer rättssäker hantering

avmisstänkt forskningsfusk
har sedan länge efterfrågats av
Vetenskapsrådet. Förra året
ladeVetenskapsrådet och Sve-
riges universitets- och hög-
skoleförbund framett gemen-
samt förslag (sewww.vr.se)

därman efterfrågade en från
universiteten oberoende in-
stansmedmöjlighet att över-
pröva universitetens utred-
ningar eller universitetens
beslut att inte utreda alls. Det
skulle också finnas enmöjlig-
het för vem somhelst att an-
mälamisstankar. En defini-
tion av oredlighetsbegreppet
föreslogs också. I vilkenmån
regeringens förslag kommer
att uppfylla önskemålen är
ännu inte klart.
– Det är viktigt att den nya

instansen får tydligamandat
och att kretsen somkan vända
sig till instansen vidgas jäm-
förtmed i dag, säger Jan Stål-
hammar.
Vetenskapsrådet är värd-

myndighet för Centrala
etikprövningsnämnden.

Elisabet Ohlin

Ny instans ska utreda forskningsfusk


