GÖTllOIGS HAMNAlllTSKONTOI

Göteborg den 19 mars 1971
Till samtliga ordinarie hamnarbetare.
Efter upprepat samråd inöm företagsnämnden har Ham.narbetskontoret·
beslutat införa företagshälsovård för de anställda i enlighet med
S.A.F:s och L.O:s rekommendationer.
Verksamhetens tyngdpunkt kommer att läggas på hälsovård samt utredning och uppföljning av yrkeshygieniska problem.
Verksamheten inleds omkring den 1 april, då en läkarmottagning
öppnas i kontorets fastighet vid Andreegatan. Plan över lokalerna
bilägges.
Mottagningen kommer att skötas av doktor Stellan Berne, två sjuksköterskor, syster Märta och syster Marianne, ett sjukvårdsbiträde,
fröken Ulla Nilsson samt en läkarsekreterare, fröken Gunnel Magnusson.
Den utrustning som anskaffats är toppmodern. Röntgenutrustning ingår, dels för skärmbildsundersökning av lungorna, dels för skelettröntgen. En automatisk framkallningsma.skin gör att väntetiden för
patienterna blir obetydlig. För hjärtundersökning finnes modern
EKO-utrustning. Hörselundersökning kommer att utföras med audiometer. Vidare ingår ett modernt laboratorium för rutinprover av
olika slag och när det gäller mera avancerade laboratorieundersökningar har kontakter knutits med andra sjukvårdsinrättningar för
att vi med minsta möjliga väntetid skall få sådana utförda.
Den hälsovårdande verksamheten är tänkt att bestå av hälsoundersökning aY nyanställd personal, samt för övrig personal regelbun~et återkommande hälsokontroller. Dessa kommer att omfatta skärmbildsundersökning av lungorna, hjärtundersökning, hörselundersökning, laboratorieprov samt en allmän undersökning.
Sjukvård i samband med dessa hälsokontroller kommer ej att meddelas.
Om sjukliga förändringar skulle påvisas, kommer vederbörande att
antingen hänvisas till sin vanlige läkare, eller om han så önskar,
erbjudas tillfälle att återkomma på beställd tid till mottagningen
för vård.
Akuta sjukdomsfall samt mindre olycksfall, som inträffar under mottagningstid~ 08.00 - 16.00, kommer även att kunna omhändertagas.
För denna senare verksa.nL.1et finns en behandlingsenhet, bestående av
operationssal, omläggningsrum samt steriliseringsrum. Behandlingen
här omfattar s.k. mindre kirurgi, det vill säga sådana ingrepp som
inte fordrar våxd på sjukhus.
Den yrkeshygieniska verksamheten kommer att ske i nära samarbete
med skyddsingenjör och huvudskyddsombud och kommer framför allt att
bestå av besiktning och inspektioner ute på arbetsplatserna. Eventuella brister kommer att redovisas och förslag till förbättringar att
framföras. För att ett gott resultat skall uppnås inom den förebyggande verksamheten, måste ett intimt samarbete äga. rum mellan
alla berörda.
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Vi vill framhålla att all kontakt med läkarmottagningen vid Hamnarbetskontoret är helt frivillig. Besök och behandling är helt
kostnadsfria med undantag för tidsbeställd sjukvård, för vilket
sedvanlig avgift utgår med kr 7:- per gång. - Hälsokontroller
äger rum å betald arbetstid.
Vi vill särskilt understryka att en uppslutning kring de regelbundet återkommande hälsokontrollerna är utomordentligt värdefull.
Den enskilde arbetstagaren får härigenom möjlighet till en tidig
diagnos av eventuella sjukdomar eller sjukdomsanlag och kan därigenom snabbt komma till behandling. Även för arbetstagarekåren
i dess helhet är en allmän uppslutning betydelsefull, då man genom
dessa undersökningar får väsentligt ökad möjlighet att uppspåra
och eliminera hälsorisker i arbetet.
Som kontaktmän mellan å ena sidan arbetstagarna och å andra sidan
doktor Berne och ingenjör Johansson i frågor rörande företagshälsovårdens igångsättande (turordning för hälsokontroller etc.) har utsetts Rune Gustafsson och Arvid Jansson.
Individuella kallelser till hälsokontroll kommer att utsändas till
envar.
Vi hoppas att företagshälsovården skall bli ett uppskattat inslag
på arbetsplatsen.
Med hälsningar

GÖTEBORGS HAMNARBETSKONTOR
Bertil Molander

