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handla fotvårtor med kryobe
handling – frysning med fly
tande kväve – och handledaren 
kom därför till hjälp. Behand
lingen gick bra, och patienten 
fick en ny tid en vecka senare.

Denna gång gjorde ATläka
ren behandlingen på egen 
hand. Direkt efter behandling
en kände patienten smärta och 
domningar i foten, och senare 
konstaterades att hon drab
bats av en köldskada av grad 2. 
Hon fick gå hos 
distriktssköters kan för omlägg
ning, och två månader efter 
den första behandlingen var 
skadorna läkta. Patienten an
mälde händelsen till HSAN, och 
ärendet har tagits över av Soci
alstyrelsen.

Utredningen visar att ATläka
ren hade missförstått handle
darens instruktioner och an
vände kylsprejen på ett felak
tigt sätt. I stället för att spreja 
vätska in i behandlingspinnen, 
och trycka denna mot vårtorna, 
hade ATläkaren sprejat kylan
de vätska direkt på fotvårtor

na. Det finns också brister i 
journalföringen från detta till
fälle.

Socialstyrelsen ser allvarligt 
på händelsen och riktar kritik 
mot ATläkaren för att ha brus
tit i sin yrkesutövning. Den fel
aktiga medicinska behandling
en medförde en vårdskada, 
konstaterar Socialstyrelsen.

Vårdgivaren medger att det 
finns brister och planerar en 
heldagsutbildning för all perso
nal i patientsäkerhet. Social
styrelsen nöjer sig inte med 
det, utan pekar på att det sak
nas rutiner för uppföljning av 
handledning mellan ATläkare 
och handledare. Därför bör 
vårdgivaren nu säkerställa att 
det finns rutiner som tillgodo
ser att ATläkare har den kom
petens som krävs, liksom att 
det finns bättre rutiner för jour
nalföring vid läkarbesök. 
                                  Miki Agerberg
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patientsäkerhet/ärenden

Det finns 80 läkare anställda 
vid AstraZeneca i Södertälje. 
Av dessa är 32 medlemmar i 
Läkarförbundet.
Det är fler än vad man först 
uppskattade i Stockholms lä
karförening. 

– Men vi vet fortfarande inte 
om alla berörs, säger Anja Bei
jar, kanslichef på Stockholms 
läkarförening.

Dels är det inte säkert att 
alla de 80 läkarna är anställda 
vid den forskningsenhet som 
nu ska läggas ned, dels vet 
man ännu inte om alla de som 
arbetar vid forskningsenheten 
blir uppsagda eller om de er
bjuds något annat arbete.

Det är Akademikerförening
en på företaget som förhandlar 
för de berörda läkarna, och 
Stockholms läkarförening har 
inte insyn i förhandlingarna. I 
juni ska alla som berörs vara 
uppsagda.

– Det lär finnas en avgångs
lösning, men vi vet inte hur den 
ser ut, säger Anja Beijar.

Även om inte Stockholms 
läkarförening förhandlar, så 
turas Läkarförbundet och öv
riga berörda fackförbund om 
att bemanna två temporära HR
center dit de anställda kan vän
da sig med frågor till sitt fack
förbund. Ett av centren finns i 
Snäckviken. Där kommer en 
ombudsman för Stockholm lä
karförening att finnas tisdagen 
den 21 februari och en om
budsman för Läkarförbundets 
kansli tisdagen den 28 februa
ri.

– Vi åker dit så att de kan 
träffa oss. Sedan kanske vi kan 
hjälpa dem personligen, kan
ske med hur de kan ta sig vi
dare i karriären, säger Anja Bei
jar.                           Elisabet Ohlin

astraZeneca i Södertälje har  
80 läkare bland sina anställda

AstraZenecas anläggning i 
Södertälje.




