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Budget 2019 Arbets- och miljömedicin Uppsala
Arbets- och miljömedicin Uppsala har äskat medel för en tillfällig utökning med del
av en ST-tjänst, se bilaga. På Samverkansnämndens möte den 31 maj beslutades om
budget även för en tillfällig ST-tjänst, men den ingick dock inte i beslutat belopp. Ett
kompletterande beslut om en tillfällig budgetutökning med 733 tkr för en STläkartjänst behöver därför tas.
Förslag till beslut
att rekommendera sjukvårdsregionens landsting och regioner
att för Arbets- och miljömedicin Uppsala bevilja ett budgettillskott med 733 tkr till en
extra ST-läkartjänst för 2019.
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Budgetförslag för Arbets- och miljömedicin år 2019 för Region
Uppsala, Region Gävleborg och Landstinget Dalarna
*Uppräknat enligt indexet för LPIK exkl. läkemedel 2,8 % minus 1% (= uppräknat 1,8%), april 2017
**Inkluderar Miljömedicin Dalarna, som sedan 1 mars 2018 ånyo har tecknat avtal kring miljömedicin med
Arbets- och miljömedicin. Denna budget har gjort utifrån dessa förutsättningar.
*** Inkluderar tillfällig utökning av verksamheten med en ST-läkartjänst (Se bilaga 1).

Budget 2019*
9167
Anslag W och X län**
8760
Anslag C län
Summa anslag

17926

Övriga intäkter

3200

Summa intäkter

21126

Lön personal***

17795

Övriga personalkostnader

320

Summa personalkostnader

18115

Läkemedel o dyl.

2

Medicinsk service

124

Medicinsk material

64

Lokalhyror

1004

Lokalvård

120

Övriga lokalkostnader

54

Av-/nedskrivningar

4

Övriga kostnader ospecificerat

600

Summa övriga utgifter

1972

Summa utgifter före OH

20087

UAS-intern service

82

UAS-OH

1690

Alla utgifter

21859

Resultat

-733

(Bilaga 1)

Äskande budgetutrymme ST-läkare

Budgetförslaget för 2019 innehåller äskande om en tillfällig utökning på personalsidan motsvarande
en ST-läkartjänst (vilket normalt sett innebär en femårig utbildningstjänst), vilket resulterar i ett
minusresultat utifrån nuvarande anslag. Utökningen ses som tillfällig då med hänvisning till
kommande generationsväxling i verksamheten.
Efter genomgång av kompetensförsörjning vad gäller läkare vid Arbets- och miljömedicin närmaste
10 åren, riskerar verksamhetsområdet att stå inför en akut läkarbrist vad gäller specialister i arbetsoch miljömedicin inom några år (Åldersstrukturen av läkare inom verksamheten framgår av tabellen
nedan). Arbets- och miljömedicin är en liten specialitet, där rekryteringsunderlaget också är litet
såväl inom vår region som nationellt. Till exempel var det endast en (1) sökande till den
överläkartjänst annonserades i juni 2017. För att trygga kompetensförsörjningen i ett längre
perspektiv, behöver AMM rekrytera ytterligare en ST, och vi ser just nu goda möjligheter till att en
sådan rekrytering kan genomföras under 2018, då det just nu finns läkare som visat intresse för
området och efterfrågat möjlighet om eventuell ST.
Budgetförslaget har presenterats för och granskats av Arbets- och miljömedicins regionala
ledningsgrupp den 15 mars 2018, bestående av representanter för Region Uppsala (Christina
Lindberg), Landstinget Dalarna (Johan Hallberg) och Region Gävleborg (Bo Eriksson Wallbäcks), vilka
ger sitt stöd till detta äskande.

