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ner med arbetet. Av dem som stannar 
kvar efter ordinarie arbetstid och som 
inte hinner med arbetet är kvinnliga lä-
kare överrepresenterade.

Trots att en majoritet av läkarna i pri-
märvården verkar arbeta under en hård 
press och med uppenbara arbetsmiljö-
problem är det sällan som det förs några 
diskussioner om vad som kan göras åt 
problemen. Detta enligt resultatet från 
enkäten, där vi även frågade om det dis-
kuterades arbetsmiljöproblem på ar-
betsplatsen samt om man kände till att 
det fanns skyddsombud som skulle kun-
na hjälpa till. Enbart en begränsad andel 
kände till att det fanns skyddsombud. I 
vissa fall var den enkla orsaken att det 
inte fanns några skyddsombud på den 
lokala arbetsplatsen. 

Det var även sällsynt att man disku-
terade arbetsmiljöproblem på gemen-
samma möten. Att arbetsmiljöproble-
men inte uppmärksammats i någon 
större omfattning ska dock inte tolkas 
som att dessa var av mindre intresse. 
Det handlar mer sannolikt om att man 
inte riktigt vet hur man ska hantera 
problemen eller vilka möjligheter som 
finns att förändra situationen. 

Vi har inga indikationer som tyder på 
att arbetsmiljön är sämre inom primär-
vården i Blekinge än i andra län. Resul-
taten i vår enkät är sannolikt applicer-
bara på primärvården i landet i stort. 
Det är heller inte några direkt sensatio-
nella nyheter som framkommit, utan 
arbetssituationen i primärvården har i 
stora drag haft denna problembild se-
dan länge. Detta till stor del beroende 
på en svårlöst brist på allmänmedicins-
ka specialistläkare i primärvården. 

Vår enkät visar tydligt att s k pinnsta-
tistik inte kan användas för att beskriva 
patientbelastningen i primärvården. 
För läkare med fasta tjänster och med 
en stor grupp egna patienter ger antalet 
bokade patientbesök under en arbets-
dag en ofullständig bild av belastning-
en. Den stora mängden av oplanerat och 
ibland oförutsägbart patientarbete kan 
vara påfrestande i längden. Det innebär 
även att marginalerna är små för att 
kunna klara ytterligare belastning. 

Att läkare använder obetald arbetstid 
för att hinna med ger en falsk bild av 
hur kapaciteten egentligen ser ut i pri-
märvården. En arbetstidsregistrering 
skulle kunna ge en mer rättvisande bild 

av hur mycket arbete som läggs ner för 
att klara den kliniska vardagen. Det är 
en i längden ohållbar situation att man 
upplever sig tvingad att använda all till-
gänglig tid och nödvändiga raster för 
att hinna med sin arbetsbelastning. 
Detta är en situation som med stor 
 sannolikhet bidrar till svårigheterna 
att rekrytera läkare till primärvården.

Arbetsmiljölagstiftningen och skydds-
ombuden är några uppenbart underut-
nyttjade möjligheter som skulle kunna 
användas i större omfattning för att få 
en förbättring av primärvårdens ar-
betsmiljö. Det behövs även en mer över-
gripande genomgång av hur tiden an-
vänds i primärvården. Risken finns att 
vi förlorar vår viktiga och nära patient-
kontakt i en primärvård som förväntas 
ta hand om allt mer av sjukvårdens, och 
även samhällets, problem. 

 ■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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■ Allt fler av våra tidningar 
och tidskrifter finns ju nume-
ra tillgängliga via Internet. 
Läkartidningen är inget un-
dantag, och LT:s digitala ar-
kiv är välorganiserat och lätt 
att söka i. Ibland är det dock 
trevligt att hålla publikatio-
nen i sin hand och kunna 
bläddra lite som man vill. 
Att helt vara utan tryckta 
 publikationer kan vara svårt 
men ibland nödvändigt. Den 
reguljära postgången i Sudan, 
där vi båda arbetar, är obe-
fintlig, och det mesta i ny-
hetsväg får därför hämtas in 
från nätet.

Döm om vår förvåning när vi 
upptäcker att man i kiosken 
i »Afra Shopping Centre« i 
Khartoum även saluför lös-
nummer av Läkartidningen! 
Lösnummerpriset är 8 suda-
nesiska pund, cirka 25 kronor. 
Affärsinnehavaren berättar 

glatt att tidningen är mycket 
efterfrågad (!) och verkar upp-
riktigt glad när vi köper ett av 
hans två inte helt färska ex-
emplar. De var båda tydligt 
skyltade och omgivna av 
Newsweek, Time och diverse 
underhållningspublikationer. 
Kanske är tidningsköparna 
några av de sudanesiska läka-
re som fått sin utbildning i 
Sverige? Under alla förhållan-
den en oväntad marknad för 
tidskriften, men möjligen 
finns det fler exempel från 
andra delar av världen?
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