Motion av Birgitta Rydberg m fl (fp) om ökad tid för
patientarbete för sjuksköterskor och läkare
Sjuksköterskor lägger ned halva sin arbetstid på arbetsuppgifter som andra
personalgrupper med fördel skulle kunna sköta. Det avser att fylla på förråd, städa,
transportera patienter och journalhantering. Dessa uppgifter kan undersköterskor och
läkarsekreterare hantera lika bra. En tredjedel av arbetstiden läggs ned på
administration och omvårdnadsdokumentation. Sjuksköterskorna använder cirka 40
procent av sin tid åt direkt patientarbete. Med en annan arbetsorganisation skulle
sjuksköterskorna få mer tid att utföra arbetsuppgifter som är unika för deras
kompetens. Det skulle gå att dubbla sjuksköterskornas produktion med befintlig
organisation. Detta har kommit fram vid en undersökning som Komrev gjort bland
730 sjuksköterskor inom landstingen i Örebro och i Västmanland.
På motsvarande sätt har Komrev studerat läkares arbetssituation. Man har då kommit
fram till att läkare använder nästan lika stor del av sin arbetstid på administration som
på patientarbete. Komrev har granskat arbetssituationen vid elva akutkliniker. Studien
genomfördes under åren 2001 och 2002. En orsak är att det saknas fungerande
tekniska lösningar och administrativa rutiner. Det visar sig också att klinikerna saknar
gemensamma arbetsflöden. Tidsåtgången för administrativt arbete har dessutom ökat
under senare år. Tidigare har socialstyrelsen konstaterat att ungefär 25% av läkarnas
arbetstid ägnas åt administration.
Det finns även andra saker att se över. Det kan vara rutiner och utnyttjande av lokaler
m.m. När det gäller lokaler kan det gälla att dessa utnyttjas så att t ex läkaren får
mycket ”ställtid” och vänta i onödan.
Landstingsfullmäktige föreslås besluta
att göra en genomgång av arbetstidens fördelning mellan direkt patientarbete och
andra arbetsuppgifter för sjuksköterskor och läkare.
att föreslå åtgärder som innebär att tiden för patientarbete för sjuksköterskor och
läkare snarast ökar väsentligt.
Stockholm den 10 juni 2003

Birgitta Rydberg (fp)

Andres Käärik (fp)

Carl-Anders Ifvarsson (fp)

Margaretha Herthelius (fp)

Bo Lagerquist (fp)

