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Läkare med jourtjänst får
jobba jämt, någon ordentlig
veckovila är det inte tal om.

Men nu säger läkarförening-
en i Halland upp avtalet som gör
att arbetsgivaren kan strunta i
delar av Arbetsmiljölagen.

– Det kan innebära att man måste an-
ställa fler läkare på anestesiklinikerna,
tror Gösta Rüter, ordförande i Hallands
läkarförening och läkare på medicinkli-
niken, Länssjukhuset, Halmstad.

1982 träffade Hallands läns lands-
ting och läkarföreningen där ett avtal
om att göra avsteg från Arbetsmiljöla-
gen när det gäller läkares rätt till vecko-
vila. Enligt lagen har man rätt till 36
timmars vila per vecka, eller 72 timmar
på två veckor.

Jouren jobbar jämt
Då, för 15 år sedan, var avstegsavta-

let inget problem för läkarna. Visserli-
gen var bemanningen lägre, men läkar-
na utnyttjades också mindre hårt. Med
åren har detta förändrats.

– Nu utnyttjas vi väldigt hårt. Den
som har jour arbetar hela tiden. Den

som har beredskapsjour måste också
rycka in i mycket högre utsträckning än
tidigare, berättar Gösta Rüter.

För detta kompenseras läkarna alltså
inte med ledighet när de ska ha den. Le-
digheten skjuts på framtiden eller tas ut
i pengar.

– I praktiken handlar det om att den
som arbetat natten mellan lördag och
söndag ena helgen ska vara lediga näs-
ta fredag, säger han.

I stort sett borde problemet med lä-
karnas veckovila kunna lösas med en
bättre schemaläggning, tror Gösta
Rüter. Undantaget är läkarna på lands-
tingets två anestesikliniker, vid läns-
sjukhuset i Halmstad och länsdelssjuk-
huset i Varberg.

Pengarna räcker ej  
– Läkarna där har utnyttjats oerhört

hårt. Om de ska kunna få sin lagstadga-
de vila måste nog landstinget anställa
fler läkare, säger Gösta Rüter.

Detta är dock knappast möjligt, tror
landstingets tillförordnade personaldi-
rektör Anne-Marie Svensson:

– Vi har inte de ekonomiska ramarna
att kunna anställa fler läkare.

Läkarföreningen har sagt upp av-
stegsavtalet från 31 augusti i år.

– Sen måste vi rätta oss efter lagen.
Alla förvaltningschefer ska se över be-
manningen på sina kliniker och möjlig-
heten att göra nya scheman. Det blir klart
i sommar, lovar Anne-Marie Svensson.

Anna Filipsson

»Vi har blivit för hårt utnyttjade av arbetsgivaren»

Läkarna i Halland
kräver sin lagliga rätt

– Bättre schemaläggning borde kunna
lösa problemet att våra läkare utnyttjas
alldeles för mycket, säger Gösta Rüter,
ordförande i Hallands läkarförening.

Ryggkirurgiska kliniken i
Strängnäs arbetar seriöst och
ambitiöst och det finns ingen an-
ledning att kritisera den.

Det säger Socialstyrelsen ef-
ter en utredning av verksamhe-
ten.

Kliniken startade 1987 och använder
en omdiskuterad metod att behandla
kronisk ryggsmärta, så kallad fusions-
terapi.

Utvecklingsarbete
Än har kliniken inte kunnat belägga

sambandet mellan patientens smärtbild
och behovet av fusionsterapi. Dessutom
används metoder att diagnostisera som
inte är allmänt accepterade. Därför bör
behandlingen vid kliniken ses som för-
söks- och utvecklingsarbete, poängte-
rar Socialstyrelsen i sin utvärdering.
Detta bör patienterna veta.

Att kliniken har en egen uppföljning
av verksamheten är positivt. Men Soci-
alstyrelsen skulle gärna se att utvärde-
ringen skedde i samverkan med andra
medicinska enheter.

Nästa år, 1998, ska Statens bered-
ning för utvärdering av medicinsk me-
todik, SBU, presentera en internationell
och nationell redovisning av fusionste-
rapi vid kronisk ryggsmärta.

Ett medicinskt kvalitetsregister för
ryggoperationer är också under upp-
byggnad. Då blir det lättare att jämföra
olika operationsmetoder, påpekar Soci-
alstyrelsen.

Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs
ägs nu till 91,5 procent av Praktiker-
tjänst. Den 1 juli i år köpte Praktiker-
tjänst, via dotterbolaget Svenska Me-
dent AB, landstingets i Sörmland aktie-
innehav på 16,95 procent.

Kliniken är öppen för såväl svenska
som utländska patienter, som fått re-
miss eller som själva sökt sig dit. •

Ingen kritik mot
ryggkirurgisk klinik

De privata företagshälso-
vårdscentralerna har bildat en
förening. Målet är att bli ett
landsomfattande nätverk och ett
forum för kompetens- och pro-
duktutveckling.

Föreningen har än så länge bara ett
arbetsnamn, Företagshälsovårdens le-
verantörsförening. I dag finns ett 50-tal
medlemmar, men man hoppas att anta-
let ska ha ökat till 100 vid årsskiftet.

Rikstäckande service
I och med att de privata företagshäl-

sovårdscentralerna sluter sig samman
kan de erbjuda sina kunder en rikstäck-
ande service. Det vill säga, företagshäl-
sovårdscentralen kan rekommendera
kunder med filialer i andra städer en fö-
retagshälsovårdscentral i de städerna.

Ordförande i den nya föreningen är
Cary Hammarberg på Hagalundshälsan
i Solna. •

Företagshälsor
i ny förening


