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konstaterar att sjukhuset på
börjat en process för att 
minska överbeläggningarna 
och nöjer sig med att begära 
att sjukhuset låter genomföra 
en oberoende kartläggning av 
arbetsmiljön på akuten med 
avseende på organisatoriska, 
psykosociala och stressrela
terade risker samt tar fram en 
handlingsplan för att åtgärda 
problemen. Redovisning ska 
ske till Arbetsmiljöverket 
före den 1 oktober.

Att inga omedelbara krav 
ställs på sjukhuset är något 
Anna RaskAndersen, hu
vudskyddsombud för Saco, 
beklagar.

– De karaktäriserar situa
tionen som ohållbar, vilket är 
en väldigt starkt kritik. Där
för är det underligt att man 
kan vänta till i september 
med åtgärder.

De åtgärder Akademiska 
sjukhuset nu beslutat om 
innebär bland annat att en ny 

medicinsk akutvårdsavdel
ning med 19 vårdplatser öpp
nas i höst. 

Samtidigt omvandlas den 
medicinska intagningsavdel
ningen till observationsen
het med 14 vårdplatser, och 
akutvårdavdelningens två 
intermediärvårdsplatser ut
ökas till fem. 

– Vi tycker det är positivt 
att sjukhusledningen tar pro
blemen på allvar, men är 
samtidigt oroliga över om det 
verkligen ska räcka, kom
menterar Anna RaskAnder
sen. 

Hon påpekar att det egentli
gen bara blir sju nya riktiga 
vårdplatser eftersom befint
liga vårdplatser görs om till 
observationsplatser. 

Akademiska sjukhusets 
mål är att patienter maxi
malt ska behöva vänta fyra 
timmar på vård samtidigt 
som man har en nollvision 
för utlokalisering av patien
ter. Sjukhuset skjuter till 8,7 
miljoner kronor för den nya 
organisationen. 

Michael Lövtrup

n aktuellt

Arbetsmiljöverket:

»Ohållbar« situation 
på akuten på Akademiska
De hårt pressade akutläkarna 
på Akademiska sjukhuset i 
Uppsala får nu stöd av Ar-
betsmiljöverket, som beskri-
ver arbetsförhållandena som 
»ohållbara«. Läkarna får 
dock inget gehör för sitt krav 
att hyrläkare ska tas in över 
sommaren.

Läkartidningen har tidigare 
(LT 18/2010) berättat om den 
svåra arbetsmiljön på akuten 
i Uppsala. 

Vårdplatsbristen har i kom
bination med ett stort antal 
vakanser på läkarsidan lett till 
en orimlig arbetsbelastning 
för akutläkarna med ständiga 
jourpass, hårt patienttryck 
och tunga ronder med utloka
liserade patienter. Efter att 
läkarnas huvudskyddsombud 
och ordföranden för Sjukhus
läkarföreningen i Uppsala i 
april slagit larm till Arbets
miljöverket genomförde myn
digheten i början av juni en 
inspektion på akutmottag
ningen. I sitt inspektions
meddelande till landstinget 
konstaterar Arbetsmiljöver
ket utan omsvep att läkarna 
har »ohållbara arbetsförhål
landen«. Grundorsaken, slår 
man fast, är bristen på vård
platser, som gör att sjuka pa
tienter som borde läggas in på 
andra avdelningar blir kvar på 
akuten samtidigt som nya 
strömmar in.

för att sätta tryck på arbets
givaren krävde facket i anmä
lan att ett föreläggande eller 
förbud skulle meddelas från 
Arbetsmiljöverket. Sjukhus
läkarföreningen begärde i 
mitten av juni att sjukhuset, 
för att ge de pressade akutlä
karna tillfällig avlastning, 
skulle ta in ett par hyrläkare 
under sommaren.

För dessa krav vinner man 
dock inget gehör hos Arbets
miljöverket. Myndigheten 

Räddningstjänstvite mot 
överbeläggningar ogillas
I februari i år, efter en lång 
och enligt räddningstjänsten 
fruktlös dialog med sjukhu
set, beslutade Norra Älvs
borgs räddningstjänstför
bund att Norra Älvsborgs 
länssjukhus skulle betala 
200 000 kronor i vite varje 
gång man placerar patienter i 
korridorerna och därmed 
blockerar utrymningsvägar
na. 

Det ovanliga vitet överkla

gades av Västra Götalandsre
gionen och har nu upphävts 
av länsstyrelsen i Västra Gö
talands län. Länsstyrelsen 
anser att föreläggandet är 
alltför snävt formulerat och 
inte medger ens några tillfäl
liga undantag, exempelvis för 
städning av patientrum. I 
praktiken kommer det där
för inte att vara möjligt att 
följa föreläggandet, anser 
länsstyrelsen.

Michael Lövtrup

Domstol slår fast 
vitesbeslut mot KS
Förvaltningsrätten i Stockholm 
slog på tisdagen fast att Stock
holms läns landsting ska betala 
500 000 kronor i böter för över
beläggningarna på Karolinska 
sjukhuset, KS, i Huddinge. Vi
tesföreläggandet från Socialsty
relsen kom efter flera oanmälda 
inspektioner förra året. Kravet 
för att slippa vitet var att KS före 
den 1 december 2009 skulle re
dovisa att man vidtagit tillräck
liga åtgärder mot överbelägg
ningarna. Det ansåg Socialsty
relsen att man inte gjort, varför 
myndigheten begärde att vitet 
skulle dömas ut.

Michael Lövtrup

Nu stöder Arbetsmiljöverket akutläkarna på Akademiska sjukhuset 
i Uppsala.
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Alliansens sjukvårdsgrupp: 
Mer granskning  
i vården
Ett granskningsorgan som kon
trollerar effektiviteten i vården 
bör inrättas. Det är en del av 
innehållet i den rapport som 
alliansens sjukvårdsgrupp pre
senterade den sista juni.

Gruppen vill också utveckla 
och utöka vårdvalet. De lands
ting som inte ser till att mål
sättningen med vårdvalet nås 
riskerar sanktioner. n

De rödgröna vill slopa 
etableringsfriheten
Den fria etableringsrätten i vård
valet försvinner om de rödgröna 
vinner valet. Motiveringen är att 
den hindrar landstingen att ut
forma primärvården utifrån 
medborgarnas behov och sätter 
det kommunala självstyret ur 
spel. Det blir också stopp för 
möjligheten att betala extra för 
tilläggstjänster inom ramen för 
vårdvalet. Det framgår av parti
ernas sjukvårdspolitiska rap
port, som presenterades en 
vecka in i juli. n

Nu riskerar även Karolinska 
institutet att få betala skade-
stånd för att ha gett manliga 
sökande företräde vid lika 
meriter. DO har beslutat att 
företräda en kvinna som 
2008 sållades bort från lä-
karprogrammet.

I februari beslutade Lunds 
universitet att betala 35 000 
kronor var till 24 kvinnor 
som sökt men inte kommit in 
på psykologprogrammet 
2008. Den urvalsmodell som 
tillämpades innebar att det 
underrepresenterade könet 
– det vill säga män – alltid 
gick före vid lika meriter.

Bakgrunden till beslutet var 
ett liknande fall rörande ve

terinärutbildningen på Sveri
ges lantbruksuniversitet, där 
hovrätten kom fram till att 
det strider mot likabehand
lingslagen att ge ett kön auto
matiskt företräde vid lika me
riter.

Höstterminen 2008 använ
des samma form av ur
valsmodell av Karolinska in
stitutet bland sökande till lä
karprogrammet. En kvinna 
som sökte på sina gymnasie
betyg men sållades bort an
mälde detta till DO. Nu har 
myndigheten beslutat att gå 
in som part och föra en ska
deståndstalan i tingsrätten 
för kvinnans räkning, med 
motiveringen att lärosätet 
borde använt mindre ingri
pande åtgärder för att komma 

till rätta med underrepresen
tationen av män.

KI har fram till den 15 ok
tober på sig att uppnå en för
likning.

Michael Lövtrup

KI riskerar skadestånd  
för positiv särbehandling 

n aktuellt från lakartidningen.se 
Längre  versioner av nedanstå-
ende notiser finns att läsa på vår 
webbplats.

Astrid Lindgren-fallet:
Rättegången försenas 
ytterligare
Först den 29 juni skickade åkla
gare Peter Claeson iväg sin begä
ran om ett yttrande från Rättsliga 
rådet vid Socialstyrelsen. Då 
hade det gått över en månad se
dan han aviserat att han skulle 
göra detta, i samband med att 
Solna tingsrätt den 21 maj beslu
tade att skjuta upp rättegången.

En längre version finns att läsa 
på vår webbplats.
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