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Landstinget i Värmland måste 
tillföra mer resurser eller 
minska läkarnas arbetsupp-
gifter på barn- och ungdoms-
medicinska kliniken vid Cen-
tralsjukhuset i Karlstad. 
Annars hotar ett vite på 
750 000 kronor, efter ett be-
slut från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har under 
2011 granskat barn och ung
domskliniken efter att läkar
föreningens skyddsombud i 
slutet av 2010 slagit larm om 
den höga arbetsbelastningen.

Verket konstaterar nu i ett 
beslut att läkarnas arbetsbör
da under en längre tid varit 
hög till följd av besparingar 
och ett ökande patienttryck, 
vilket har lett till en stor 

mängd icke uttagen komple
dighet och innestående se
mesterdagar. Enligt chefläka
ren uppgår antalet icke uttag
na komptimmar till nästan 
sju läkartjänster. Arbetsmil
jöverket anser att den höga ar
betsbelastningen och de små 

möjligheterna till återhämt
ning gör att läkarna på barn 
och ungdomsmedicin riskerar 
att drabbas av ohälsa.

Arbetsgivaren har genomfört 
en del insatser för att minska 
arbetsbelastningen och har 

planer på ytterligare åtgärder, 
som att utarbeta rutiner till
sammans med andra verk
samheter för att minska pa
tientflödet till kliniken, att 
förbättra den fysiska arbets
miljön och att ta i bruk nya 
lokaler. Divisionschefen har 
dessutom äskat om mer re
surser till verksamheten.

Arbetsmiljöverkets bedöm
ning är att de vidtagna åtgär
derna inte räcker för att upp
nå en godtagbar arbetsbelast
ning. Nu kräver man att ar
betsgivaren antingen tillför 
mer resurser eller minskar 
arbetsuppgifterna. Om inte 
hotar ett vite på 750 000 kro
nor att dömas ut.

Michael Lövtrup

naktuelltnaktuellt

Isabella Kongstad, student 
på tredje terminen i Örebro, 
valdes på Medicine studeran-
des förbunds fullmäktigemö-
te till ny ordförande. Hon ef-
terträder därmed Anders 
Lundberg.

25åriga Isabella Kongstad 
går nu tredje terminen på lä
karutbildningen i Örebro, vil
ket innebär att hon är från 
skolans första kull. Hon har 
suttit som ledamot i den loka
la MSFstyrelsen i ett år och 
har på den tiden gjort ett så 
tydligt intryck på valbered
ningen att hon väljs direkt till 
högsta posten i centralstyrel
sen.

– Jag var med från början 
och byggde upp MSF Örebro. 
Vi har en 70procentig an
slutningsgrad,  och vi har fått 
rätt att delta i Örebro läkar
förenings möten med en röst. 
Det har varit väldigt roligt 
och styrelsearbetet har gått 
bra. Jag har också suttit med i 
den nationella styrelsen, där 
jag hoppas att jag gjort ett bra 
jobb.

Deltagande på olika nivåer 
tycker Isabella Kongstad är 
viktigt.

– MSF ska 
synas, höras 
och bli tillfrå
gade på alla 
ställen där 
läkarnas ut
bildning dis
kuteras. »Ut
redning om 
läkarutbild
ning«, som re
geringen till
satte förra året, ledd av Ste
fan Lindgren, blir väldigt vik
tig att övervaka från MSF:s 
håll.

Den nya ordföranden har tre 
prioriteringar för det kom
mande året:

– Att utredningen på Ut
bildningsdepartementet be
vakas, att stärka MSF:s varu
märke genom att vara poli
tiskt aktiva, samt att fortsatt 
ha en god relation med MSF 
utland.

MSF har ökat starkt i med
lemsantal de senaste åren, 
främst genom MSF Utland.

— Det är viktigt att studen
ter som läser utomlands har 
en gemensam punkt att sam
las kring. Där spelar vi en stor 
roll. Och även för studenter
na när de kommer hem, och 
för utländska studenter som 
pluggar i Sverige.

Björn Enström

1 100 allmän läkare 
bakom Norrbottens-
upprop
»Låt vården vårda« kräver de 
drygt 1 100 allmänläkarna, cir-
ka 20 procent av den svenska 
allmänläkarkåren, som har skri-
vit på det så kallade Norrbot-
tensuppropet. Uppropet vänder 
sig mot krav på registrering av 
livsstilsfaktorer som förutsätt-
ning för att få full ekonomisk 
ersättning i vårdvalssystemet.

Distriktsläkarföreningen stäl-
ler sig bakom uppropet. Fören-
ingens ordförande, Ove Anders-
son, framhåller dock i ett press-
meddelande: »Samtidigt under-
stryker vi i uppropet att vi anser 
livsstilsfrågor vara en viktig 
preventiv åtgärd inom hälso- 
och sjukvården. Men att alltid 
ställa livsstilsfrågor vid varje 
förnyad kontakt med patienten 
är fel väg att gå.« n

anmälningsskyl-
dighet utökas med 
skärpt vapenlag
Enligt gällande lag är läkare 
skyldiga att anmäla patienter 
som är olämpliga att inneha 
skjutvapen till polisen. Från den 
1 juli i år gäller sådan anmäl-
ningsskyldighet även beträf-
fande personer som genomgår 
rättspsykiatrisk undersökning 
eller särskild personutredning i 
brottmål, trots att dessa i for-
mell mening inte är patienter. n

från lakartidningen.se 
Längre versioner av notiserna 
finns att läsa på vår webbplats.

Vite hotar underbemannad klinik

Isabella 
Kongstad

Isabella Kongstad ny ordförande för MSF

n Valberedningens motive-
ring: »Med lysande prestatio-
ner, lovord från alla tillfrågade 
och erfarenhet från styrelsear-
betet 2011/2012 är valbered-
ningen mycket stolta över att 
få föreslå Isabella till ordfö-
rande för MSF 2012/2013.«

n Isabella Kongstad föddes 
1986 i Lund. Skidåkning, 
snowboard, klippklättring och 
fjällvandring är populära fri-
tidsaktiviteter. Före medicin-
studierna utbildade hon sig till 
fjällguide, en verksamhet som 
lett henne till flera udda plat-
ser på jorden, bl a en bergs-
topp i Chile. n

Vite hotar barn- och ungdomsmedicinska kliniken 
vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Är också fjällguide
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