YTTRANDE
Datum

Vår beteckning

Ert datum

Er beteckning

2017-09-19
2017-06-14

Enheten för människa och omgivning

Ruth Carlsson, 010-730 98 34
arbetsmiljoverket@av.se

2017/031801
S2017/03549/FS

Socialdepartementet
s.registrator@regeringskansliet.se
s.fs@regeringskansliet.se

Remiss - delbetänkande God och nära vård
(SOU 2017:53)
Arbetsmiljöverkets synpunkter och ställningstaganden
Arbetsmiljöverket (AV) har inga invändningar mot förslagen i utredningen men
saknar arbetsmiljöperspektivet i utredningens resonemang. En god arbetsmiljö
är betydelsefull för en god vård. I den fortsatta beredningen av färdplanen för
en samordnad omställning av hälso- och sjukvården är det viktigt att
konsekvenser för arbetsmiljön synliggörs och bedöms, så att lämpliga
förebyggande åtgärder kan vidtas. Nedan nämns några exempel.
Vårdgaranti för bedömning och besök inom tre dagar, digitala lösningar för
kompetensöverföring samt vård som kan ges på annan plats än vårdinrättning
med arbete hos flera olika vårdgivare, är förändringar som innebär
konsekvenser i arbetsmiljön för olika yrkesgrupper och där riskbedömning
behöver göras på alla nivåer innan besluten tas.
Vid överföring av resurser från sluten vård till öppen vård behöver
arbetsmiljörisker förebyggas, såväl inom sluten som öppen vård.
Arbetsmiljökonsekvenser för primärvården lyfts i utredningen men
konsekvenserna för sluten vård diskuteras inte.
Samverkan mellan kommun och landsting för att strukturellt lösa problem med
bemanning och kompetens behöver inkludera tydlighet i vem som har
arbetsmiljöansvar för den personal som arbetar på olika platser. Det behöver
även finnas en tydlighet i organisationerna när det gäller nya arbetsformer,
uppdrag och tillgängliga resurser.
En positiv konsekvens för jämställdheten (sidan 111) exemplifieras genom att
kvinnliga läkares arbetsbörda minskas, men utredningen saknar resonemang
kring de strukturer som driver ojämställdhet i arbetsrelaterad ohälsa/hälsa
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inom kvinnligt kodade sektorer. Detta måste synliggöras och analyseras på alla
nivåer i organisationen så att en god arbetsmiljö kan säkerställas för alla.
De som deltagit
Yttrandet har avgetts av generaldirektören Erna Zelmin-Ekenhem. I den slutliga
handläggningen har även enhetschef Christina Jonsson deltagit. Föredragande
har varit handläggare Ruth Carlsson.

Erna Zelmin-Ekenhem
Ruth Carlsson
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