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Att depressivitet och ångest 
kan utlösas av arbetsrelate-
rad stress finns det veten-
skapligt stöd för, och enligt 
prejudicerande domar kan 
sådan psykisk sjukdom un-
der vissa villkor klassas som 
arbetsskada.

Nu slår kammarrätten i Gö-
teborg i en dom fast att även 
bipolär sjukdom kan klassas 
som arbetsskada. Fallet gäl-
ler en sjukhusläkare i chefs-
position som efter en omor-
ganisation hamnade i en 
mycket pressad situation, där 
tidsbristen gjorde att en loja-
litetskonflikt uppstod mel-
lan att sköta övriga uppgifter 
och att ta hand om de svårt 
sjuka cancerpatienter som 
läkaren ensam hade ansvar 
för. Efter ett års tid kollapsa-

de läkaren och fick diagno-
sen bipolär affektiv sjukdom.

Länsrätten gick på Försäk-
ringskassans linje och mena-
de att det inte var klarlagt att 
det var arbetssituationen 
som utlöst sjukdomen. Kam-
marrätten konstaterar att 
det är ovanligt att arbetsrela-
terad stress leder till bipolär 
sjukdom. Det finns dock, en-
ligt rätten, ett antal faktorer 
som talar för en orsakskopp-
ling mellan sjukdomen och 
arbetssituationen i det aktu-
ella fallet, som det tidsmässi-
ga sambandet, att sjukdomen 
debuterade ovanligt sent i li-
vet och att läkaren inte fått 
några nya maniska skov eller 
någon behandlingskrävande 
depressivitet sedan insjuk-
nandet.

Michael Lövtrup

Hallands sjukhus återinför 
verksamhetschefer på nivån 
mellan verksamhetsområdes-
cheferna och läkarcheferna, 
tre år efter att de avskaffa-
des. Hallands läkarförening, 
som hela tiden varit mot att 
verksamhetscheferna togs 
bort, välkomnar beslutet.

– Det är ett experiment 
som glädjande nog avslutas. 
Den medicinskt styrda ut-
vecklingen har varit herrelös, 
eftersom inte funnits några 
kliniker som organisatorisk 
enhet, och det är på klinikni-
vån som mycket av utveck-
lingen av vården sker, säger 
Anders Åkvist, ordförande för 
Hallands läkarförening. 

Enligt Anders Åkvist har 
chefstukturen bidragit till 
svårigheterna att hantera den 
konflikt mellan läkarna och 

ledningen på 
Hallands sjuk-
hus Varberg 
som kulmine-
rade i att hu-
vudskyddsom-
budet Thomas 
Zilling i våras 
köptes ut från 
sin tjänst.

– Man hade å 
ena sidan verksamhetsområ-
deschefen som var för långt 
ifrån verksamheten för att 
kunna ha örat mot marken 
och föra en bra dialog med 
medarbetarna, å andra sidan 
läkarchefen som hade koll på 
vad som skedde men inte 
mandat att göra något åt sa-
kerna. Det blev en handikap-
pad organisation.
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