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Rött = läkare  
på Akademiska
Läkarna på Akademiska sjuk-
huset i Uppsala har fått röda 
skyltar att sätta på bussaron-
gen för att tydligare signa-
lera yrkestillhörigheten.

En röd skylt med ordet LÄ-
KARE textat i vitt. Skylten 
ska läkarna på Akademiska 
sjukhuset kunna klämma fast 
intill den vanliga namnskyl-
ten i bussarongens halslin-
ning. Det är fem yrkeskatego-
rier som har fått färgade skyl-
tar: läkare (rött), sjuksköter-
skor (blått), undersköterskor 
och skötare i psykiatrin 
(grönt) samt barnmorskor 
(orange).

– Huvudsyftet var att i aku-
ta situationer se vem som är 
vem. I nuläget har vi valt de 
fem vanligaste yrkeskatego-
rierna och de kategorier som i 
regel jobbar i situationer som 
kan vara mer akuta, och där 
man kanske inte hinner pre-
sentera sig, säger Göran Mo-
din, avgående chefsläkare.

Jan Thorelius, ordförande i 
Sjukhusläkarföreningen i 
Uppsala, har varit läkarnas 
representant i den samver-
kansgrupp som arbetat med 
klädfrågan, se LT nr 7/2011, 
sidorna 318-21. 

– Det började med att de 
tog bort rocken. Det ledde till 
problem med att identifiera 
vem som är vem, framför allt 
kvinnliga läkare. Det här är i 
alla fall något, tycker han.

Efter att rocken försvann 
har alla personalkategorier 
på sjukhuset gått klädda i 
byxor och bussarong. Läkar-
nas första förslag var att bus-
sarongens bård skulle få olika 
färger.

– Men det var för dyrt och 
skulle inte gå att sortera i 
tvätten. Det gick inte alls. 
Den enda lilla tummetotten 
blev det här. 

Vad tycker läkarna om 
skyltarna?

– Vi får se. De tycker nog att 

det är bra att det blev något, 
men att det blev lite snålt, sä-
ger Jan Thorelius. 

Bengt von Zur-Mühlen, över-
läkare i njurmedicin på sjuk-
huset, ingår i Läkarförbun-
dets arbetslivsgrupp (ALG) 
som tagit fram förbundets re-
kommendationer för läkares 
arbetskläder. Han beskriver 
skyltarna som »samma sorts 
bricka som alla som har gjort 
lumpen har haft på sig«.

Han tycker det är bra att 
sjukhuset tagit frågan på all-
var. 

– Många har upplevt pro-
blem med svårigheterna att 
identifiera olika yrkeskatego-
rier. Det här är ett steg i rätt 
riktning, säger han.

Han beklagar lite att skyl-
ten är avtagbar. Den sitter 
med ett clips.

– Med en lös bricka kan 
man befara att följsamheten 
inte blir hundraprocentig.

Den vanliga namnbrickan 
har han själv tidigare förlorat 
i tvätten. 

Har du hunnit stoppa 
även denna i tvätten?

– Nej, inte än.
Elisabet Ohlin

Tre av de nya skyltarna på Aka
demiska sjukhuset i Uppsala.
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