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   ■ nyheter

röstningar framöver när 
landstingen står inför tuffa 
prioriteringar. 

Men är inte ert ansvar 
som förtroendevalda just 
att göra dessa prioritering-
ar?

– Det hade varit bättre om 
frågan avgjorts i allmänna 
val. Samtidigt hade vi redan 
innan ockupationen började 
kommit till slutsatsen att det 
var ett oförsvarbart sätt att 
spara på vården. Om vi inte 
hade ställt oss bakom initiati-
vet hade vi gått emot vår egen 
politik. Och det är också väl-
digt svårt att gå emot 24 000 
invånare, säger Nicklas Sand-
ström.

Det har påpekats många 
gånger under det senaste året 
att kostnaden för ambulan-
sen i Åsele och akutplatserna 
i Dorotea motsvarar högst 
någon promille av landsting-
ets budget. Men för  Peter 
Olofsson är inte det ett skäl 
att backa.

– För oss handlar det här 
inte bara om Dorotea och 
Åsele, utan om ett större ar-
bete för att få budgeten i ba-
lans. Att bara backa på det 
här området funkar inte, då 
är vi tillbaka på ruta noll igen.

Kommer han då att följa att 
följa omröstningens resultat? 
Trots allt är den ju bara rådgi-
vande.

Peter Olofssons svar ger ut-
rymme för tolkningar.

– När valresultatet är klart 
är redan budgeten för 2014 
tagen. Nästa år är det valår. 
Låt göra det här till en valfrå-
ga och använda de 10 miljoner 
det kostar till vården i stället. 
Vi står för det vi har gjort och 
är beredda på att gå i opposi-
tion om folk tycker annat. 

Michael Lövtrup
michael.lovtrup@lakartidningen.se

Miljonvite hotar  
Centrallasarettet  
i Västerås 
Arbetsbelast-
ningen på kirur-
gen i Västerås är 
alltför betung-
ande. Trots att 
Arbetsmiljöver-
ket i omgångar krävt åtgärder vid 
tre kirurgiska avdelningar sedan 
sommaren 2010 har inte lands-
tinget i Västmanland kunna visa 
några förbättringar vad gäller 
överbeläggningar, hög vårdtyngd 
och underbemanning. Nu har Ar-
betsmiljöverket återigen inspek-
terat och förelagt arbetsgivaren 
att anpassa arbetsbelastningen 
för de anställda på de aktuella 
avdelningarna så att situatio-
nen för dem inte medför risk för 
ohälsa. »Åtgärder för att anpassa 
arbetsmängden kan vara att 
tillföra personella resurser eller 
ta bort arbetsuppgifter«, skriver 
Arbetsmiljöverket. Lyckas inte 
landstinget med uppgiften före 
den 31 augusti 2013 så kan vite 
om 1 250 000 kronor utdömas.
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Efter uppgifterna i medier 
om att avdelningar på de-
mensboenden lämnas låsta 
och obemannade nattetid 
genomförde Socialstyrelsen 
en tillsyn som visade att sex 
av tio demensboenden har 
otillräcklig bemanning nat-
tetid. Därför har myndighe-
ten tagit fram nya föreskrif-
ter som slår fast att det ska 
finnas personal dygnet runt.

Nu meddelar Sveriges Kom-
muner och landsting, SKL, 
att man tänker verka för att 
föreskrifterna upphävs. I ett 
cirkulär till kommunerna 
ifrågasätter man underlaget 
för beslutet. Enligt SKL är de 
flesta äldre och deras anhöri-

ga nöjda med verksamheten. 
Man anser dessutom att Soci-
alstyrelsen gått utanför sina 
befogenheter, eftersom be-
slutet innebär ökade kostna-
der utan någon finansiering 
från staten.

Socialstyrelsen skriver å sin 
sida i en skarpt formulerad 
kommentar att det är »oac-
ceptabelt« att SKL undergrä-
ver rättsordningen genom att 
låta påskina att kommuner 
kan välja om de vill följa före-
skrifterna, och att agerandet 
från SKL riskerar att försena 
arbetet med att anpassa om-
sorgen efter de demenssjukas 
behov.

Michael Lövtrup

Socialstyrelsen  
och SKL träter om 
demensföreskrifter

Lundastudenter manar till strejk  
i protest mot nedskärningarna
Bristerna vid Skånes univer-
sitetssjukhus är ett hot mot 
utbildningskvaliteten. 

Det anser en grupp medicin-
studenter som nu manar till 
strejk för att sätta press på 
politikerna. Ordföranden i 
Medicinska föreningen håller 
med om problemformule-
ringen men anser att dialog 
är att föredra framför strejk.

Sten Axelson Fisk som går 
sin sjätte termin på läkarpro-
grammet är en av initiativta-
garna till strejkförslaget i en 
motion till Medicinska fören-
ingen Lund–Malmö (MF). 
Han säger att krisen som ned-
skärningarna har skapat i den 
skånska vården även drabbar 
studenterna, bland annat i 
och med att erfarna läkare 
flyr regionen. 

I motionen yrkas på att MF 
under mars månad utlyser en 
endagsstrejk mot nedskär-
ningarna bland sina medlem-
mar. Medicinstudenterna ska 
då utebli från alla utbild-

ningsmoment och strejkvak-
ter ska sättas ut vid sjukhu-
sens och bibliotekens entréer 
för att förklara bakgrunden 
till strejken.  

Julia Frändberg, ordförande i 
MF Lund–Malmö, tycker att 
strejk är en ganska drastisk 
åtgärd och vill i första hand 
försöka få till en dialog med 
både politikerna, sjukhuset 
och fakulteten. Hon lägger 
emellertid till att MF:s offi-
ciella ståndpunkt om strejk-
förslaget är en fråga för full-
mäktige att besluta om. 

Sten Axelson Fisk tror inte 
att MF behöver oroa sig för 

att uppfattas som bråkstakar, 
tvärtom: 

– Väldigt många av våra 
kliniskt verksamma lärare 
skulle bli genuint glada av att 
se att vi adresserar det här 
problemet. Nästan alla inom 
sjukvården är drabbade på 
ett eller annat sätt! 

MF Lund–Malmö har närma-
re 1 500 medlemmar. Den 19 
februari håller föreningen 
sitt fullmäktigemöte.

Sara Gunnarsdotter

läs mer En längre version av 
artikeln finns på Läkartidningen.se
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