
1812 läkartidningen nr 41 2012 volym 109

n aktuellt

En femtedel av landets kvinn-
liga läkare har stressrelate-
rade besvär till följd av arbe-
tet, enligt en rapport från 
Arbetsmiljöverket.

Ungefär en femtedel av läkar-
kåren har haft någon form av 
besvär det senaste året relate-
rade till arbetet, enligt Ar-
betsmiljöverkets rapport »Ar-
betsorsakade besvär 2012«. 

Den absolut övervägande 
delen av dessa problem har 
att göra med stress eller psy-
kiska påfrestningar. En fem-
tedel av de kvinnliga läkarna 
har sådana stressrelaterade 
problem. Motsvarande andel 
för manliga läkare är 15, 8 
procent. För hela läkarkollek-
tivet blir siffran 17, 8 procent. 

Det är en hög andel personer 
med stressrelaterade besvär 
jämfört med andra yrkes-
grupper. Det kan till ex-
empel jämföras med 
hela gruppen av yrken 
som kräver teoretisk 
specialistkompe-
tens, där är andelen 
11,4 procent. Och för samtliga 
yrken i rapporten är siffran 
7,8 procent. Snittet för kvin-
nor i samtliga yrkeskatego-
rier är 10 procent, det vill 
säga att stressrelaterade be-
svär är dubbelt så vanligt 
bland kvinnliga läkare som 
inom yrkesverksamma kvin-
nor i allmänhet.

Även vad gäller andra typer av 
besvär finns uppgifter om lä-

kare i rapporten. 3,4 procent 
av läkarkåren har haft besvär 
på grund av arbetsolycka, 3,8 

procent har haft problem 
med påfrestande arbets-

ställningar och tung ma-
nuell hantering och om-
kring 2 procent har 
haft besvär relaterade 

till bildskärmsarbete. Knappt 
3 procent har haft besvär i 
hals, nacke, axel eller arm.

Undersökningen genomförs 
vartannat år av Statistiska 
centralbyrån på uppdrag av 
Arbetsmiljöverket. Frågor 
om besvär kopplade till arbe-
tet ställs till ett slumpmäs-
sigt urval av personer syssel-
satta i olika yrken.

Elisabet Ohlin

Nej till frivillig 
generisk  
förskrivning
Generisk förskrivning är bra, 
framför allt för patientsäker-
heten, eftersom det skulle 
minska risken för förväxlingar 
och bristande följsamhet. Det 
tycker Läkarförbundet, som 
vid flera tillfällen tidigare fört 
fram synpunkten att generisk 
förskrivning är bättre än gene-
riskt utbyte.

Däremot är Läkarförbundet 
skeptiskt till frivillig generisk 
förskrivning. Det skulle bara 
leda till att det blev ännu mer 
förvirrat kring de olika nam-
nen, och därmed gå ut över 
patientsäkerheten, skriver 
förbundet i ett svar på remis-
sen »Frivillig generisk för-
skrivning« från Läkemedels-
verket. Förbundet tror inte 
heller att en frivillig variant 
skulle bidra till att det snab-
bare kom fram datasystem till 
stöd för generisk förskrivning

Remissen ingår i ett reger-
ingsuppdrag till Läkemedels-
verket att utreda förutsätt-
ningarna för frivillig generisk 
förskrivning utan att det gene-
riska utbytet påverkas. En 
slutrapport ska vara klar den 
30 november 2012. KB

Stressrelaterade besvär  
hos var femte kvinnlig läkare




