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Kristina Wallman, skyddsom-
bud vid medicinkliniken i Fa-
lun, kan gå till historien i
vårdplatsfrågan. Hennes an-
mälan till Arbetsmiljöverket i
april förra året kan resultera i
det första vitesföreläggandet
någonsin i vårdplatsfrågan.

Extrem vanvård av äldre
multisjuka, onödiga suicidfall,
magont och sömnsvårigheter
inför jourpass samt svårighe-
ter att rekrytera kolleger till
pressade kliniker. Så beskrevs
vårdplatsbristens effekter vid
Sjukhusläkarföreningens full-
mäktigemöte i Stockholm för-
ra veckan.Hela förmiddagen
den 9maj ägnades åt vård-
platsbristen utifrån exemplet
i Falun, se Sjukhusläkaren nr
2/2008.
Frustrationen var tydlig.

Det var också glädjen över be-
skedet från Thomas Isaksson,
Arbetsmiljöverkets arbets-
miljöinspektör i Falun och
gäst vidmötet.
– Vi vill fatta beslut om vi-

tesföreläggandemot lands-
tinget Dalarna när det gäller
vårdplatser. Landstingetmås-
te lösa situationen så attman
frigör vårdplatser inommedi-
cinkliniken, sa han.

Arbetsmiljöverkets skarpa be-
slut är lättare att koppla till
frågor som regleras i verkets
föreskrifter, till exempel om
utrymmet runt sängarna.
–Nu har vi ställt krav på ut-

rymmet i 17 år,men egentli-
gen är det löjligt när det stora
problemet är den arbetsbe-
lastning och stress somupp-
står av att inte kunna ge den
vårdman skulle vilja, sa Tho-
mas Isaksson.
Omhög arbetsbelastning

och stress finns inga före-
skrifter. I stället blir denmer
allmänt hållna Arbetsmiljöla-
gen tillämplig. Detta i kombi-
nationmed att vårdplatsbris-
ten som sådan inte förut blivit
föremål för vitesföreläggande

gör att hans förslag i Falu-
ärendet hissats inom verket.
– Detta är ett krav som vi

inte ställt tidigare och därför
ligger det hos vår generaldi-
rektör.
Ännu är beslutet inte fattat

och när det avgörs kunde
Isaksson inte säga. Hans före-
slår att verket ska »pekamed
hela handen” och inte kräva

till exempel en handlingsplan
för attmäta risker och stress.
Han vill ha ett konkret krav på
vårdplatser för alla patienter.
Så länge utskrivningsklara
patienter finns kvar i lands-
tinget är landstinget ansvarigt
och kan inte skylla på kom-
munen,menar han.Hur
landstinget löser frågan läg-
ger sig verket egentligen inte

i, men han kan tänka sig att
landstinget kan lösa bristen i
samverkanmed kommunen
genomatt skapa särskilda
»mellanvårdplatser« för ut-
skrivningsklara.

Även Socialstyrelsens
tillsynsenhet i Örebro fick i
april förra året en anmälan
frånKristinaWallman,men
det ledde ingen vart.
– Vi ska åtminstone svara

på brev. Det gjorde vi inte i
det här fallet. Det är bara att
lägga sig platt, sa Thomas Te-
genfeldt, enhetschef för be-
hörighet och patientsäkerhet
vid Socialstyrelsens tillsyns-
avdelning.
Sjukshusläkarna efterlyste

skarpare patientsäkerhets-
krav från Socialstyrelsen i
vårdplatsfrågan.
– Tuffa till er! sa fullmäkti-

ge.
Många ville ha ett uttryck-

ligt förbudmot att utlokalise-
ra patienter. Omöjligt, enligt
Thomas Tegenfeldt, som
kontrademed att uppmana
läkarkåren att göra bristerna
mer synliga för Socialsty-
relsen.
– Försök peka på reella pa-

tientsäkerhetsbrister och rap-
portera dem somhändelser så
kan inte ledningen runda det.
Funkar inte det, hör av er till
oss.

Om Arbetsmiljöverket och So-
cialstyrelsen gör gemensam
sak har det visat sig kunna
räckamed informella krav för
att få fler vårdplatser. Samar-
betet fungerar dock inte lika
bra överallt, till exempel inte
mellan Falun ochÖrebro. Nu
ska Socialstyrelsen ochAr-
betsmiljöverket ingå ett avtal
på central nivå ombättre
samarbete.
– Vi hoppas lyfta in vård-

platsfrågan i den samverkan,
sa Thomas Isaksson.

Elisabet Ohlin
elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Arbetsmiljöverket överväger
vite mot vårdplatsbrist

• om ökad och konsekvent av-
vikelserapportering.
• att verka för att äldre läkare
behålls i vården för att dämpa
den ökande läkarbristen.
• att verka för att de medicin-
ska experter som anlitas av
Hälso- och sjukvårdens an-
svarsnämnd är specialister,
kliniskt aktiva och med stor
kompetens, inom det område
som ansvarsärendet berör,
undantaget nämndens ordför-
andebeslut.
• att styrelsen ska arbeta för
att kraven för godkända
språkkunskaper för invand-
rande läkarkollegor som vill

arbeta i Sverige ska motsvara
de behov en läkare har. Bris-
tande språkkunskaper är inte
sällan orsak när utländska
kolleger fungerar dåligt i sjuk-
vården, enligt styrelsen. För-
eningen anser inte att de
språkkrav som ställs på lä-
kare som kommer från ett
land utanför EU/EES är till-
räckligt höga. Och för läkare
från EU/EES-land krävs inte
språkkunskaper för att få ut
legitimation i Sverige.
Ansvaret ligger i stället på
arbetsgivaren, som ibland
frestas att anställa läkare som
inte har tillräckliga kunskaper.

Sjukhusläkarföreningen beslutade bland annat …

Antalet utskrivningsklara sjukhuspatienter ökade med 14 procent
under 2007 jämfört med 2004, enligt en rapport från Sveriges Kom-
muner och Landsting och Socialstyrelsen. Läs även artikeln »Fler ut-
skrivningsklara patienter på sjukhus« på lakartidningen.se.
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