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A
rbetsmiljöverket har 
de senaste åren upp-
levt ett ökat inflöde 
av anmälningar som 

rör arbetsmiljöproblem i 
samband med överbelägg-
ningar på sjukhus. Anmäl-
ningarna har i flera fall resul-
terat i att sjukhusen under 
hot om vite förbjudits att ex-
empelvis lägga patienter i 
korridorer eller låta överbe-
läggningar ske utan att ris-
kerna för personalen beaktas.

Den ökande mängden ären-
den relaterade till överbe-
läggningar fick Arbetsmiljö-
verket att i början av året be-
sluta om en särskild så kallad 
nationell tillsyn.

– I den grupp som arbetar 
med branschbevakning kom 

vi fram till att överbelägg-
ningar är ett nationellt pro-
blem. Det är inte så allvarliga 
skador inom vården som i till 

exempel byggbranschen. Men 
i och med att det är så många 
som arbetar inom vården blir 
det ändå väldigt stora kostna-
der för samhället, säger Tom-
my Fahlander, arbetsmiljöin-
spektör vid Arbetsmiljöver-
ket i Göteborg.

Alla sjukhus med akutin-
tag, bortsett från dem där 
myndigheten redan har en 

bra bild av läget, inspekteras. 
Totalt runt 200 kliniker på 
65 sjukhus ingår i tillsynen. 
Fokus ligger på medicin, or-
topedi, geriatrik och psykia-
tri.

Med något undantag har alla 
sjukhus nu besökts. Alla har 
inte fått inspektionsmedde-
landen där det framgår hur 
överbeläggningsläget ser ut 
och vilka krav man ställer på 
arbetsgivaren. Men att döma 
av det 50-tal meddelanden 
som gått ut och av samtal 
med arbetsmiljöinspektörer 
runt om i landet är överbe-
läggningar mer eller mindre 
norm på landets sjukhus. Hit-
tills verkar det som om Halm-
stads sjukhus och Kungs-
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… överbeläggningar 
tycks vara mer eller 
mindre norm på lan-
dets sjukhus.
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ämne. Överbeläggningar är vanligt förekommande över i stort sett hela landet. 
Det visar den pågående nationella tillsynen som Arbetsmiljöverket genomför 
vid landets sjukhus. På de flesta håll saknas tillfredsställande rutiner för att 
hantera de arbetsmiljöproblem som följer av överbeläggningarna.
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backa närsjukhus är de enda 
sjukhus som i princip saknar 
överbeläggningar. 

Sammantaget visar det 70-tal 
dokument som under året 
gått ut till vårdgivare med 
krav på åtgärder mot överbe-
läggningar att överbelägg-
ningarna medför omfattande 
arbetsmiljöproblem för de 
anställda. Det handlar om be-
lastningsskador på grund av 
brist på arbetsytor, höga 
övertidsuttag, dåligt med tid 
för återhämtning och pro-
blem att hinna med raster. 
Det handlar också om den 
»samvetsstress« som följer av 
att personalen inte anser sig 
kunna omhänderta patien-
terna på bästa sätt, för att 

Arbetsmiljöverket har under 
2010 utfärdat ett 70-tal krav, fö-
relägganden och förbud mot 
vårdgivare med anledning av 
överbeläggningar och vårdplats-
brist. Merparten, men inte alla, 
har utfärdats inom ramen för den 
nationella tillsynen. Många sjuk-
hus har ännu inte fått medde-
lande om resultatet av tillsynen. 

SUS, Malmö, Akutcentrum
Sjukhuset har 
under flera år 
haft problem 
med att han-
tera överbe-
läggningar. 

Krav att redovisa åtgärder mot 
överbeläggningar samt under-
söka personalens arbetsbelast-
ning. 

SUS, Malmö, ortopedikliniken
Man begär att ett vite på 
200 000 kronor ska dömas ut för 
brott mot 80 cm-regeln.

SUS, Lund
Överbeläggningar förkommer 
trots strategier för att undvika 
dem. Det saknas rutiner för risk-
bedömningar, och uppföljningen 
av åtgärder är oklar. Krav på ruti-
ner för riskbedömning vid över-
beläggningar.

Helsingborgs lasarett
Arbetsmiljöver-
ket begär i au-
gusti att ett 
vite på 100 000 
kronor döms 
ut. Skälet är att 
man brutit mot 

regeln om minst 80 cm fritt ut-
rymme kring patientsängarna.

Centrallasarettet, Växjö,  
Medicincentrum
Medelbeläggningen är 99 procent. 
Arbetsmiljöriskerna i samband 
med överbeläggningar undersöks 
inte systematiskt. Krav att risk-
bedömningsrutiner upprättas.

Kungälvs sjukhus,  
område medicin
2009 förbjöds sjukhuset vid vite 
på 150 000 kr att använda kor-
ridorer som vårdplats eller and ra 
utrymmen, när de behövs för sitt 

egentliga ända-
mål. Under för-
sommaren kon-
staterades 
brott mot för-
budet på fem 
avdelningar, 

och Arbetsmiljöverket ansökte 
om utdömande av 750 000 i vite. 
Samtidigt höjdes vitet till 
300 000 kr/avdelning och till-
fälle. 

Skarp kritik från Arbetsmiljöverket 
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man saknar rätt kompetens 
för att ta hand om utlokalise-
rade patienter eller för att 
man tvingas skriva ut patien-
ter som inte är färdigutredda.

Något som är genomgående 
är att det på de flesta håll sak-
nas tillfredsställande rutiner 
för bedömningen av arbets-
miljöriskerna vid överbelägg-
ningar.

Ni kräver att man gör en 
riskbedömning varje gång 

man har överbeläggningar, 
varför?

– För att man ska ha ett un-
derlag för att säkerställa ar-
betsmiljön i den specifika si-
tuationen. Antingen leder 

riskbedömningen till slutsat-
sen  att det är okej att ta in pa-
tienten eller så måste man 
kanske vidta någon åtgärd för 
att det ska bli okej, till exem-

pel kalla in mer personal,  
säger Tommy Fahlander. n

Alingsås lasarett,  
medicin kliniken
Överbeläggningar förekommer. 
Krav på att upprätta rutiner för 
riskbedömning av arbetsmiljön 
varje gång det förekommer över-
beläggningar eller utlokalise-
ringar.

Länssjukhuset Ryhov,  
Jönköping, medicinkliniken
Överbeläggningar och utlokali-

seringar förekommer regel-
bundet. Systematisk bedöm-
ning av arbetsmiljöriskerna sker 
inte. Krav på rutiner för riskbe-
dömning.

Centralsjukhuset, Karlstad, di-
vision opererande specialiteter
Högt patienttryck. Bemanning 

dras ned på 
kvällar och hel-

ger trots konstant 
arbetsbörda. Krav 

på rutiner för riskbe-
dömning vid överbe-

läggningar och hand-
lingsplan för bättre ar-

betsmiljö.

Sjukhusen i Eskilstuna,  
Katrineholm och Nyköping
Överbeläggningar och utlokali-
seringar förekommer mer eller 
mindre regelbundet på alla tre 
sjukhusen. Rutiner för att avgöra 
om personalen riskerar att fara 
illa saknas. Krav att upprätta 
rutiner för riskbedömning.
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Köpings lasarett,  
division närsjukvård
Trots att det finns strategier för 
att hantera överbeläggningar är 
arbetsbelastning och övertids-
uttag högt och möjligheten till 
återhämtning liten. Krav att re-
dovisa åtgärder för att minska 
arbetsbelastningen.

Centrallasarettet,  
Västerås, division medicin
Högt patienttryck och hög ar-
betsbelastning. Ingen systema-
tisk bedömning av arbetsmiljö-
riskerna vid överbeläggningar. 
Krav på rutiner för riskbedöm-
ning och handlingsplan för bätt-
re arbetsmiljö.

Centrallasarettet,  
Västerås, kirurgidivisionen

Arbetssituatio-
nen är mycket 
ansträngd. 
Trots strategier 
för att förhind-
ra överbelägg-
ningar kan man 

inte visa att man lyckats hantera 
situationen. Åtgärder för att för-
bättra arbetsmiljön ska redovi-
sas.

Visby lasarett,  
intensivvårdsavdelningen
Personalneddragningar på 20 
procent har gjorts trots oföränd-
rat patienttryck, vilket lett till att 
fler patientsängar placeras i 
samma rum. Arbetsmiljöverket 
överväger vite mot överträdelse 
av 80 cm-regeln.

Danderyds sjukhus
Överbelägg-
ningar och ut-
lokaliseringar 
sker regelbun-
det. Inga skrift-
liga riskbe-

dömningar görs. Inga åtgärder 
vidtas för att minska persona-
lens arbetsbelastning. Brott mot 
80 cm-regeln förekommer. Vite 
övervägs.

KS, Solna
Överbelägg-
ningar och ut-
lokaliseringar 
förekommer 
regelbundet. 
Inga systema-
tiska undersök-

ning av arbetsmiljöriskerna ge-
nomförs. Krav att riskerna be-
döms vid överbeläggningar och 
att personalen får veta vilka ar-
betsuppgifter som kan priorite-
ras bort när tiden inte räcker till.

KS, Huddinge
Inspektioner 2009 visar att det 
förekommer ständigt återkom-
mande överbeläggningar. I ja-
nuari 2010 beslutar AV om vite på 
300 000 kr varje gång man bryter 
mot 80 cm-regeln samt varje 
gång det sker överbeläggningar 
utan att riskbedömning görs och 
nödvändiga åtgärder vidtas.

Astrid Lindgrens barnsjukhus, 
Solna
Oanmälda inspektioner i maj vi-
sar på omfattande överbelägg-
ningar. Situationen förvärras av 
att personalen upplever att de 
saknar kompetens att ta hand 
om vissa patienter. Krav att ar-
betsbelastningen undersöks 
och riskbedömningar görs.

Akademiska sjukhuset,  
Uppsala, akutkliniken
Läkarna har ohållbara arbetsför-
hållanden på grund av vård-
platsbristen. Krav på extern 
kartläggning/riskbedömning av 
arbetsmiljön med anledning av 
utlokaliseringarna. Handlings-
plan  ska upprättas och uppfölj-
ningen dokumenteras.

Gävle sjukhus
Arbetsmiljöverket genomför un-
der våren tre inspektioner vid 
Gävle sjukhus och konstaterar 
vid samtliga besök överträdel-
ser av 80-cm regeln. Man yrkar 
därför att ett tidigare lagt vite på 
90 000 kr döms ut.

Sollefteå sjukhus
Behovet av 
vårdplatser 
överstiger 
nästan kon-
stant det fak-
tiska antalet. 
Arbetsgiva-
rens överbeläggningsplan fun-
gerar inte. Arbetstagarnas ar-
betssituation ska undersökas 
och rutiner för riskbedömning 
vid överbeläggningar upprättas.

Örnsköldsviks sjukhus,  
Medicincentrum
Överbeläggningar förekommer, 
men det saknas metoder för att 
mäta omfattningen. Krav på att 
upprätta rutiner för riskbedöm-
ningar vid överbeläggningar.

Örnsköldsviks sjukhus,  
vuxenpsykiatrin 
Överbelägg-
ningar före-
kommer. Inga 
riskbedöm-
ningar görs. 
Krav att ar-
betsbelast-
ningen i samband med överbe-
läggningar undersöks och en 
handlingsplan med förebyggan-
de åtgärder redovisas.

NUS Umeå, Medicincentrum
Alla avdelningar är skyldiga att 
ta två överbeläggningar. Krav på 
tydligare rutiner för hur persona-
lens arbetsmiljö beaktas i sam-
manhanget.

Inga åtgärder vidtas för 
att minska personalens 
arbetsbelastning. Brott 
mot 80 cm-regeln 
förekommer.

Danderyds sjukhus

Situationen förvärras 
av att personalen 
upplever att de saknar 
kompetens att ta hand 
om vissa patienter.

Astrid Lindgrens barnsjukhus
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»Ansvaret måste läggas 
tillbaka på arbetsgivaren«
Arbetsmiljöverket har tröttnat 
på att rycka ut som brandkår 
när huvudskyddsombuden 
slår larm om överbeläggning-
ar. Med den nationella tillsy-
nen är tanken att förmå ar-
betsgivarna att prioritera det 
förebyggande arbetet.

Under senare tid har Arbets-
miljöverket skärpt tonen re-
jält mot överbeläggningar. Så 
kallade 66a-anmälningar 
från huvudskyddsombud har 
lett till oanmälda inspektio-
ner, som i flera fall följts av 
kraftfulla viten mot sjukhus 
som man anser riskerar per-
sonalens hälsa när beman-
ning eller utrymmen inte är 
anpassade till patientvoly-
men. Ett exempel är Karo-
linska universitetssjukhuset i 
Huddinge, som i början av 
året fick ett vitesföreläggan-
de – som är överklagat – på 
300 000 kronor varje gång 
det sker överbeläggningar 
utan att arbetsmiljöriskerna 
bedöms. Ett annat är Kung-
älvs sjukhus, som man i juni 
krävde på 750 000 kronor i 
vite för att man på flera av-
delningar placerat patienter i 
korridorer.

Arbetsmiljöverkets Göte-
borgsdistrikt, som bransch-
bevakar sjukvården och som 
samordnar den pågående na-
tionella tillsynen mot överbe-
läggningar, valde ändå bort 
modellen med oanmälda be-
sök i samband med den natio-
nella tillsynen. Tommy Fah-
lander, arbetsmiljöinspektör 
och med i projektgruppen, 
förklarar varför när Läkar-
tidningen träffar honom och 
kollegan Pia Johansson på 
Arbetsmiljöverkets kontor i 
centrala Göteborg:

– Med vitesförelägganden 
kommer man bara framåt på 
den enskilda platsen där vi 
sätter vitet. Vi vill komma 
ifrån de här vitesföreläggan-

dena och lägga tillbaka an-
svaret på arbetsgivaren. Det 
är inte vi som ska driva ar-
betsmiljöfrågorna, utan det 
är arbetsgivaren själv som 
ska jobba förebyggande och 
systematiskt undersöka var 

risker finns och vilka åtgär-
der som behövs för att ingen 
arbetstagare ska råka illa ut 
och för att undvika att det 

blir vantrivsel på arbetsplat-
sen.

I stället ska sjukhusen först 
redovisa skriftligt hur man 
förebygger överbeläggningar, 
om de förekommer och hur 
man i så fall agerar för att de 
inte ska medföra risker för 
personalen. Därefter träffar 
man arbetsgivare och huvud-
skyddsombud på plats. Fram-
kommer det brister kan det 
resultera i olika krav på ar-
betsgivaren.

Finns det inte en risk att 
arbetsgivaren hinner dölja 

problemen och kanske 
skriva ihop något papper 
om riskbedömning innan 
ni kommer?

– Vi är tydliga med att de 
svar som skickas in ska ha 
formulerats i samråd med hu-
vudskyddsombuden, och ute 
på sjukhusen träffar vi ar-
betsgivare och skyddsombud 
tillsammans. Finns det teck-
en på att det vi får höra inte 
stämmer kommer vi att göra 
djupintervjuer på de lokala 
avdelningarna. Dessutom in-
går det i strategin att följa 
upp med stickprovsinspek-
tioner, säger Pia Johansson.

Enligt Tommy Fahlander kan 
överbeläggningar gå ut över 
såväl den fysiska, den psykis-
ka som den psykosociala ar-
betsmiljön. I stort sett alla 
yrkeskategorier på ett akut-
sjukhus påverkas, även om 
det  sker på olika sätt.

– För läkaren som står i 
jourlinjen på akutmottag-
ningen handlar det om stres-
sen att jaga platser och bedö-
ma om patienten ska skrivas 
in eller kan behandlas fär-
digt. I nästa steg blir det per-
sonalen på avdelningen som 
får ta hand om fler patienter, 
och där är det mest påtagliga 
att det blir trånga utrymmen 
och hög arbetsbelastning.
Inom psykiatrin tillkommer 
risken för hot och våld när 
man blandar patientgrupper 
eller när personalen saknar 
kunskaper att hantera pa-
tienter med en viss diagnos. 
Även sekreterare kan påver-
kas av en ökad volym i pa-
tientflödet.

För personalen på akut-
sjukhusen kan det ibland 
upplevas som att man tvingas 
välja mellan patientsäkerhet 
och arbetsmiljö. Att skriva in 
ytterligare en patient kan 
vara negativt för arbetsmil-
jön, men att låta bli kan vara 

»Det är inte vi som ska driva arbetsmiljöfrågorna, utan det är ar-
betsgivaren själv som ska jobba förebyggande«, säger arbetsmiljö-
inspektör Tommy Fahlander.

»… mår inte persona-
len bra, mår inte 
patienterna bra.«
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oacceptabelt ur patientsäker-
hetssynpunkt. Men denna 
motsättning är skenbar, me-
nar Tommy Fahlander. I själ-
va verket finns det en stark 
koppling mellan de båda: pa-
tientsäkerhetsrisker skapar 
arbetsmiljöproblem, och ar-
betsmiljöproblem skapar pa-
tientsäkerhetsrisker.

– Oron för att göra felhand-
lingar och för patientens sä-
kerhet skapar stress hos alla 
de personalgrupper vars hu-
vuduppgift är att patienten 
ska må bra, från läkare och 
sköterskor till undersköter-
skor och vårdbiträden. Och 
mår inte personalen bra, mår 
inte patienterna bra.

Precis som vid flera av de 
oanmälda inspektionerna 
sker även denna tillsyn på 
många håll samordnat med 
Socialstyrelsen, om än inte i 
alla distrikt. Pia Johansson 
ser klara fördelar med en så-
dan samverkan.

– I båda fallen handlar det 
om att man har organisation 
och system för att fånga upp 
risker, oavsett om det hand-
lar om patientsäkerhetsrisker 
eller arbetsmiljörisker.

Det finns sjukhus som redan i 
sin planering förutsätter att 
varje avdelning ska ta ett 
visst antal överbeläggningar. 
Arbetsmiljöverkets inställ-
ning är dock att överbelägg-
ningar inte ska förekomma. 
Det ska helt enkelt finnas be-
manning och utrymmen som 
motsvarar patienternas antal 
och vårdtyngd. Undantagna 
är bara katastrofsituationer.

– Men annars måste man 
ha kontinuerlig beredskap för 
att patientflödet varierar och 
kunna bemanna upp och öpp-
na nya utrymmen om det blir 
ett högt patientflöde. Den 
flexibiliteten måste man ha i 
organisationen, säger Pia Jo-
hansson.

Vårdplatserna har minskat 
under lång tid och fortsätter 
att göra det. Sveriges Kom-
muner och landsting, SKL, 
och landstingen hävdar van-
ligtvis när överbeläggningar 
kommer på tal att det inte 
finns något samband mellan 

överbeläggningar och vård-
platsernas antal, utan att det 
handlar om effektivitet, orga-
nisation och liknande.

Hur ser ni på den saken?
– Många av dem vi möter 

tar upp att det finns färre 
vårdplatser i Sverige i jämfö-
relse med andra länder. Vi ut-
går inte från att det är för få 
vårdplatser, utan vi utgår 
från att man har anpassat 
verksamheten till det antal 

patienter man har och säger 
att det i så fall ska vara en bra 
arbetsmiljö, säger Tommy 
Fahlander.

Samtidigt framgår det tyd-
ligt av den nationella tillsy-
nen att problemet är nästan 
epidemiskt. Överallt, från 
norr till söder, brottas sjuk-
husen med överbeläggningar.

Något verkar ha gått fel 
de senaste åren. Om det 
inte är vårdplatsbrist, vad 
är det då?

– Jag tror att det finns flera 
faktorer. Ett exempel är vård-
platskoordinering – ett områ-
de man arbetar mycket med 

men där jag tror att man har 
en del kvar att göra. En sak 
sjukhusen ofta själva lyfter 
upp är bristande samverkan 
mellan vårdgivare i kommu-
ner och landsting. Men det är 
arbetsgivarna själva som mås-
te analysera vad som är orsak 
för att kunna vidta åtgärder. 
Det vi kan göra är att peka på 
att det finns problem som 
innebär arbetsmiljörisker, sä-
ger Pia Johansson.

Med allt tuffare viten har Ar-
betsmiljöverket och Social-
styrelsen försökt sätta tryck 
på sjukhusen några år nu, och 
det verkar snarast som om 
överbeläggningarna blir fler. 
Inte minst Socialstyrelsen 
uttrycker allt större frustra-
tion för att inget händer. Frå-
gan är om lagstiftningen och 
de påtryckningsmedel den 
tillhandahåller är tillräckligt 
kraftfulla för att få till stånd 
en förändring?

– Lagen är tydlig och bra. 
Däremot är regelverket när 
det gäller psykosocial arbets-
miljö och stress  inte lika tyd-
ligt som när det gäller belast-
ningsergonomi, buller eller 
kemiska risker, där det kan 
finnas konkreta gränsvärden. 
Faran är ju inte omedelbar 
utan det handlar om risk för 
att problem kan dyka upp på 

sikt, säger Tommy Fahlander.
En bättre bild över hur 

spritt överbeläggningspro-
blemet är och en mer harmo-
niserad tillsyn i framtiden är 
något av vad man hoppas ska 
komma ut av projektet. Men 
man har även målsättningen 
att lyfta fram goda exempel 
där man fått bukt med pro-
blemen.

Har ni något exempel re-
dan nu på kliniker där det 
fungerar bra?

– Än är det för tidigt att 
peka ut några föredömen, 
men rent allmänt kan man 
säga att det viktigaste  är att 
man får flödena och vårdked-
jan att fungera, från att pa-
tienten kommer till akutmot-
tagningen till dess patienten 
är färdigbehandlad och det 
finns någon som tar emot. 
Man kanske redan från bör-
jan har en tydlig vårdplan och 
vet hur länge patienten behö-
ver vårdas i slutenvården 
innan denne kan gå vidare till 
kommunal vård, säger Tom-
my Fahlander, som samtidigt 
poängterar att även ett 
snabbt patientflöde kan med-
föra arbetsmiljörisker.

– Risken kan vara att vård-
tiden kan bli kortare och att 
flödena ökar och den admi-
nistrativa bördan blir större.

Michael Lövtrup
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»… det är arbetsgivar-
na själva som måste 
analysera vad som är 
orsak för att kunna 
vidta åtgärder.«

Även om överbelägg-
ningar förekommer 

över hela landet, pe-
kar tillsynen mot att 

sjukhus i större städer 
är särskilt drabbade. 

»Många stora sjukhus 
är sista utposten för 

vården och har ingen-
stans att skicka vidare 

patienterna«, säger 
Pia Johansson.

läs i nästa nummer 
Här klarar man arbetsmiljön 
trots högt patienttryck.


