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Thomas Zilling, huvud
skyddsombud vid Hallands 
sjukhus Varberg och ord
förande för Sjukhusläkarna, 
varslades om avskedande 
och stängdes av från arbetet 
onsdagen den 27 april. 
  Ytterligare en läkare vid 
sjukhuset som också stäng
des av från arbetet varslades 
om varning.

På fredagen den 29 april in-
leddes överläggningar mel-
lan de lokala parterna, Hal-
lands läkarförening och 
arbetsgivaren Region Hal-
land, med anledning av åt-
gärderna. De ajournerades 
över helgen och skulle åter-
upptas på måndag eftermid-
dag den 2 maj, efter denna 
tidnings pressläggning, en-
ligt Anders Åkvist, ordföran-
de i Hallands läkarförening.

Innehållet i överläggning-
arna vill han inte berätta om. 

Hur är stämningen på 
Hallands sjukhus Var-
berg?

– Många är väldigt upprör-
da och oroade över det som 
hänt. Många har känt ett 
stort förtroende för Thomas 
Zilling som fackligt förtroen-
devald och kollega, säger An-
ders Åkvist.

Båda parter är mycket förteg-
na. Men enligt Helene Thorn-
blad, föreningen Sjukhuslä-
karnas kansli, ska grunden 
för varslet om avskedande av 
Thomas Zilling vara hans 
fackliga aktivitet och inte 
hans kliniska arbete. 

– Detta berör lagen om 
facklig förtroendeman. Fack-
lig förtroendeman har en 
stark ställning, så vi tycker 
det är märkligt, säger hon.

En facklig förtroendeman 
får inte av arbetsgivaren 
hindras att fullgöra sitt upp-
drag. Han eller hon får heller 
inte med anledning av sitt 
uppdrag ges försämrade ar-

betsförhållanden eller an-
ställningsvillkor.

Thomas Zilling har inte 
gått att nå. Via Sjukhusläkar-
föreningens kansli har han 
låtit hälsa att han inte vill ut-
tala sig. Han har också blivit 
rådd att inte göra det. 

Kortfattad information på 
Region Hallands webbplats 
säger att två läkare stängts 
av och att skälen till detta 
har framförts till berörda 
medarbetare och den fackli-
ga organisationen, och att så 
kallat stabsläge råder på 

sjukhuset i Varberg. 
– Avstängning innebär att 

man inte får befinna sig på 
arbetsplatsen. Det gäller i 
första hand i 30 dagar. De är 
avstängda med lön, säger 
Jörgen Britzén, personaldi-
rektör för Region Halland, 
som i övrigt inte vill uttala 
sig. 

Nils Erik Solberg, Läkar-
förbundets chefsjurist, har 
löpande kontakt med läkar-
föreningen. Han kan dock 
inte säga något i sak.

– Men självklart biträder vi 
vår medlem.

Enligt lagen om anställ-
ningsskydd (LAS) ska en ar-
betsgivare som vill avskeda 
en arbetstagare underrätta 
arbetstagaren och dennes 
fackliga organisation om det-
ta minst en vecka i förväg. 
Detta gjordes i det här fallet 
alltså onsdagen den 27 april.

Arbetstagaren och facket 
har då rätt till överläggning 
med arbetsgivaren.

Under den tid som över-
läggningarna pågår får av-

skedandet inte verkstäl-
las. Hur länge sådana över-
läggningar kan pågå varierar.

– De pågår ju inte veckovis. 
En ren gissning är att det kan 
röra sig om en vecka, säger 
Nils Erik Solberg.

Lagen om anställnings-
skydd skiljer på uppsägning 
och avskedande. Avskedande 
innebär att anställningen 
upphör med omedelbar ver-
kan. Tröskeln är högre. Det 
krävs att arbetstagaren 
»grovt har åsidosatt sina ålig-
ganden mot arbetsgivaren«. 

Hur vanligt är det gene-
rellt att någon blir avske-
dad?

– Vi har sådana ärenden på 
vårt bord. Det händer ibland, 
säger Nils Erik Solberg.

Om det har någon betydel-
se att det i just det här fallet 
rör en person som är facklig 
förtroendevald, det vill Nils 
Erik Solberg inte gå in på.

Hallands sjukhus Varberg 
har sedan en längre tid präg-
lats av konflikter mellan lä-
kare och sjukhusledning. Ti-
digare i vintras kritiserade 
Thomas Zilling sjukhusled-
ningen i Varberg för två lex 
Maria-anmälningar. Dessa 
var enligt Thomas Zilling 
obefogade och ämnade att 
flytta fokus från en bristan-
de arbetsmiljö för att i stället 
hänga ut enskilda medarbe-
tare, se tidigare artiklar LT 
nr 5 och Lakartidningen.se.

Elisabet Ohlin

Sjukhusläkarnas ordförande 
varslad om avskedande

n thomas zilling
Thomas Zilling är docent och 
överläkare vid kirurgiska kli-
niken vid Hallands sjukhus 
Varberg och huvudskydds-
ombud vid sjukhuset. Han 
blev legitimerad 1987 och har 
varit styrelseledamot i Sjuk-
husläkarföreningen sedan 
1997. 

Han är också ledamot i Lä-
karförbundets utbildnings- 
och forskningsdelegation 
(UFO) och ansvarig utgivare 
för tidningen Sjukhusläkaren 
samt 2:e vice president i 

AEMH (Europeiska överläkar-
föreningen) 2005. 
Thomas Zilling blev tillförord-
nad ordförande för Sjukhus-
läkarföreningen i samband 
med Läkarförbundets full-
mäktigemöte i december 
2010, då tidigare ordföran-
den Marie Wedin blev för-
bundsordförande. För bara 
några veckor sedan, den 15 
april, valdes Thomas Zilling 
till ordförande i Sjukhuslä-
karna, som föreningen nu-
mera heter. 

läs även Intervju med Thomas 
Zilling, såsom nyvald ordförande i 
Sjukhusläkarna, på Lakartidning-
en.se. Intervjun gjordes innan 
han varslades. 

Thomas Zilling

»Många är väldigt upprörda och oroade över det 
som hänt. Många har känt ett stort förtroende för 
Thomas Zilling som fackligt förtroendevald och 
kollega.«

Helene Thornblad
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– Det är anmärkningsvärt att 
man behandlar en facklig fö
reträdare på det här sättet 
och vi som fackförbund är be
störta över att man behand
lar vårt huvudskyddsombud 
så här, säger Marie Wedin. 

– Huvudskyddsombudet är ju 
länken mellan de anställda 
och arbetsgivaren, och det 
förvånar mig att man i en si-
tuation med dålig arbetsmil-
jö och dåligt ledarskap försö-
ker skjuta budbäraren. 

Vad gör ni från förbun-
dets sida? 

– Nu arbetar förbundet 
dels med att stödja Thomas i 
den här svåra situationen, 
dels arbetar våra jurister 
med den juridiska saken av 
det hela. Och vår kommuni-
kationsavdelning arbetar 
också med det.

Läkarförbundet uttalar sig av 
princip inte om enskilda 
medlemsärenden, och för att 
på bästa sätt hjälpa medlem-
men vill man inte diskutera 
förhandlingarna i medierna. 
Men i det här fallet är den 
som berörs ordförande för 
17  400 läkare. Läsare undrar 
varför de inte får veta mer.

– Man kan inte säga mer så 
länge som förhandlingar på-
går, för då spelar man ut sina 

kort öppet 
och det är 
otaktiskt. 

När för-
handlingarna 
är avslutade 
kan man säga 
mer, menar 
Marie Wedin.

– Vi stöttar 
nu medlem-

men Thomas Zilling. Det är 
viktigt att förbundet även 
stöttar Hallands läkarfören-
ing och kollegerna i Varberg, 
även fortsättningsvis. De har 
haft en jättestrulig arbetssi-
tuation sedan lång tid tillba-
ka. Detta har försämrat läget 
ytterligare. 

Upphovet till problemen är 
sjukhussammanslagningen i 
Halland, tror Marie Wedin.

– Man slår ihop sjukhus 
och sätter chefen på det stora 
sjukhuset. Nu sitter chefen i 
Halmstad och fattar beslut 
om vad som ska hända i Var-
berg. Det är ett omöjligt sätt 
att styra och det skapar stor 
misstänksamhet och arbets-
miljöproblem. 

Elisabet Ohlin

n aktuellt

Läkarförbundets ordförande: 

»Vi är bestörta«

Marie Wedin

senaste nytt 
på  Lakartidningen.se

Bedömning av sjuk
skrivning ett stort 
problem för läkaren
Svårigheten att bedöma pa-
tientens arbetsförmåga och 
att hantera lägen där patien-
ten har en annan åsikt än läka-
ren upplevs som mycket pro-
blematiska situationer vid 
sjukskrivning, visar en ny dok-
torsavhandling.

Vilka problem kring sjuk-
skrivning som primärvårds- 
och företagsläkare anser vara 
svårast har Monika Engblom, 
doktorand vid Karolinska in-
stitutet, sammanställt i en 
doktorsavhandling som för-

svaras den 6 maj. 
En enkät skickades ut till 

Sveriges samtliga allmänlä-
kare, ca 5 600. Den besvara-
des av över 2 500 specialister i 
allmänmedicin. Att hantera 
situationer när patienten och 
läkaren har olika uppfattning-
ar om behovet av sjukskriv-
ning beskrivs som besvärligt. 
Även att balansera mellan att 
vara behandlande läkare och 
medicinsk expert i kontakten 
med Försäkringskassan upp-
levs som jobbigt. n

läs mer En längre version 
av artikeln finns på Lakartid-
ningen.se.
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Nya vårdplatser 
planeras för när
sjukhus i Stockholm
Närsjukhusen står i fokus i 
Stockholms läns landstings 
förslag till satsningar inom 
hälso- och sjukvården de 
kommande tio åren – vid si-
dan av Nya Karolinska i Solna. 
Investeringarna ska bland an-
nat ge 700 nya vårdplatser vid 
närsjukhusen 2015, uppger 
landstingets presstjänst. Vi-
dare föreslås satsningar på 
akutsjukhusen i länets norra 
delar, i syfte att kompensera 
för den snabbare befolknings-
ökningen och för att färre pa-
tienter kommer kunna be-
handlas vid Nya Karolinska. 

Det tredje steget handlar 
om satsningar på akutsjukhu-
sen i länets södra delar.

Parallellt byggs Nya Karo-
linska Solna som planeras stå 
färdigt 2016. 

Förtroendevalda i Stock-
holms läns landstings hälso- 
och sjukvårdsnämnd ska ta 
ställning till förslaget 10 maj, 
efter att ärendet behandlats i 
landstingsstyrelsens produk-
tionsutskott, NKS-beredning-
en och fastighets- och inves-
teringsberedningen. Därefter 
tas frågan till landstingets 
styrelse och fullmäktige. n

Fler patientsäkerhetsärenden  
och längre versioner finns på  
Lakartidningen.se

Tänk längre än  
kollegan gjorde
När en patient söker upprepade 
gånger för samma symtom gäl
ler det att tänka i lite vidare ba
nor. Även om symtomen liknar 
dem som ofta förekommer vid 
lindriga tillstånd. (Soc 9.3.1
39070/2010)

En man i 40-årsåldern sökte 
läkare vid vårdcentralen under 
jourtid på grund av värk i höger 
arm, axel och nacke sedan två 
veckor. Smärtan hade förvär-
rats de senaste dagarna. Un-
dersökningen visade rörelse-
korrelerad smärta och ömhet i 
muskulaturen och läkaren ordi-
nerade smärtlindrande läkeme-
del på grund av myalgi.

Sex veckor senare återkom 
mannen till vårdcentralen på 
grund av svåra smärtor från hö-

ger axel. Undersökande läkare 
konstaterade svullnad över 
bröstbens/nyckelbensleden. 
Rörligheten i axeln var inskränkt 
med belastningssmärta och 
huggsmärtor. Bedömningen 
blev att det rörde sig om en in-
klämning i skulderleden och pa-
tienten fick en kortisoninjektion 
i området. Patientens smärtor 
blev emellertid än mer uttalade 
under dagen och natten. Dagen 
därpå kontaktade patienten åter 
läkaren, som remitterade pa-
tienten till en sjukgymnast.

Vid första besöket hos sjukgym-
nasten, två veckor senare, be-
skrev patienten smärtan som 
olidlig och sjukgymnasten 
hjälpte mannen att få en akuttid 
på vårdcentralen senare samma 
dag. Vid läkarbesöket konstate-
rades rodnad, svullnad och pal-
pationsömhet över övre delen 
av bröstbenet. Bedömningen 
blev att det rörde sig om sjuk-
dom i perifera ligament- och 
muskelfästen. Patienten ordine-
rades fortsatt sjukgymnastik 

och smärtstillande läkemedel 
samt ny kontakt om tre veckor 
vid fortsatta besvär.

Efter fyra veckor tog mannen 
åter kontakt med vårdcentralen. 
Undersökande läkare gjorde un-
gefär samma fynd som sist; be-
svären hade inte minskat trots 
behandling. Nu remitterades 
mannen till röntgenundersök-
ning som kunde genomföras en 
dryg vecka senare. Den visade 
en lungtumör samt misstänkta 
skelettmetastaser, något som 
bekräftades under vidare utred-
ning på lungmottagningen.

Händelsen anmäldes till Social-
styrelsen enligt lex Maria. 
Social styrelsen anser att läka-
ren som tog emot patienten vid 
det allra första besöket visser-
ligen gjorde en adekvat under-
sökning men borde varit tydli-
gare med information om vad 
patienten skulle göra om för-
bättring uteblev. De följande 
läkarna borde enligt Socialsty-
relsen ha gjort noggrannare 
undersökningar och analyserat 

de bakomliggande orsakerna 
till den långvariga smärtan och 
svullnaden. Socialstyrelsen 
påpekar också hur viktigt det 
är att omvärdera de vanligaste 
åkommorna när en patient sö-
ker upprepade gånger för sam-
ma besvär. 

Socialstyrelsens föredragan-
de läkare i allmänmedicin på-
pekar också bland annat att 
svullnad över bröstbens/
nyckel bensleden tillsammans 
med långvarig smärta är högst 
ovanligt hos en man i patien-
tens ålder och knappast skulle 
kunna kopplas till inklämning 
av sena i skulderleden.

Trots att liknande symtom 
ofta förekommer inom primär-
vården och den diagnos man-
nen visade sig ha är ovanlig är 
Socialstyrelsen kritisk till lä-
karnas brister i bedömning och 
utredning. n

Redaktör:  
Sara Gunnarsdotter 08-790 34 10
sara.gunnarsdotter@lakartidningen.se

patientsäkerhet/ärenden

Tunga lyft och hela dagar vid 
operationsbordet var inte 
tillräckliga skäl för havande
skapspenning. Det slår för
valtningsrätten fast och god
känner därmed 
Försäkringskassans tidigare 
beslut.

Försäkringskassan avslog en 
kvinnlig läkares ansökan om 
hel havandeskapspenning 
för en period på drygt två 
veckor. Det ansågs inte att 
hennes arbete innehåller 
tillräckligt tunga lyft eller att 
arbetet är fysiskt ansträng-
ande utöver det vanliga. Lä-
karen överklagade Försäk-
ringskassans beslut till för-
valtningsrätten, som dock 
går på samma linje som För-
säkringskassan.

Läkaren arbetar på en klinik 
där patienterna ofta är äldre 
och i behov av hjälp för att 
t ex flytta sig mellan rullstol 
och brits. Arbetet sker under 
tidspress och allt ska lösas på 

plats, med eller utan hjälp av 
sköterska. Arbetet innebär 
också halv- eller heldags ope-
rationspass stående, utan 
möjlighet till vila. Det är ock-
så omöjligt för läkaren att 
planera eller ändra sina upp-
gifter.

Detta bekräftas av arbets-
givaren.

Förvaltningssrätten tycker 
att det visas av utredningen 
att läkarens arbetsuppgifter 
stundtals kan vara både 
tunga och fysiskt krävande, 
men inte så tunga eller på-
frestande. För det krävs att 
arbetet är så fysiskt krävan-
de att förmågan att utföra ar-
betet på grund av gravidite-
ten är nedsatt med minst en 
fjärdedel, vilket alltså inte är 
fallet här. Hon har därför 
inte rätt till havandeskaps-
penning, fastslår förvalt-
ningsrätten.

»Att hon har besvär under 
graviditeten i form av ökad 
trötthet, lättare yrsel och har 

känningar av foglossning 
ändrar inte bedömningen«, 
skriver man i domen.

Björn Enström

Läkare nekades ersättning

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

Tunga lyft vid operation var inte 
skäl nog att begära havande-
skapspenning. Kvinnan på bil-
den är inte densamma som i 
texten.
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