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Bättre bemanning. Årliga
medarbetarsamtal och uppfölj-
ning av den egna fortbildnings-
planen. Lönesatsningar på vissa
läkargrupper. Det är några
punkter i det dokument för lä-
karna i Jönköping som läkar-
föreningen och landstinget ge-
mensamt lagt fram.

– Vi har inlett en process och det
finns en uttalad vilja från arbetsgivaren
att vi ska fortsätta på den här vägen,
kommenterar Mie Lundqvist, ordföran-
de i läkarföreningen i Jönköpings län.

Under 1998 tillsatte landstingsdirek-
tören i Jönköpings län tre arbetsgrup-
per – med representanter från sjukhus-
ledningar och läkarföreningen – för att
lägga fram förslag vad gäller läkarna.
Bakgrunden var problem med arbets-
miljö, löner och vakanser. Det behöv-
des mer långsiktiga åtgärder för att
komma tillrätta med dessa problem, re-
sonerade man.

Handlingsplaner klara
Rapporten, som blev klar i november

1999, innehåller därför tre delar, läkares
arbetsmiljö, rekrytering av läkare och
lönepolicy för läkare och för alla delar
finns nu handlingsplaner fastlagda.

– Nu gäller det att man verkligen ge-
nomför det som står i dokumentet, så att
det inte bara blir ord. Men vi känner att
arbetsgivaren är med på detta. Det har
varit mycket värdefullt med en löpande
dialog med arbetsgivaren, att vi har träf-
fats regelbundet och arbetat kring detta,
konstaterar Mie Lundqvist.

I den del av rapporten som handlar
om läkares arbetsmiljö slår man fast att
det är viktigt att bestämma nyckeltal för
bemanning. Mellan 1 500 och 1 700 pa-
tienter per läkare i primärvård är ett
mål. 

Handlingsplanen betonar också che-
fens betydelse. Alla chefer ska få ut-
bildning kring arbetsmiljöfrågor, med
inriktning på hur ledarskapet ska hante-
ra belastning och stress, hur man ge-
nomför medarbetarsamtal och fortbild-
ningsplaner.

– Hur ledarskapet utvecklas är avgö-
rande för såväl rekryteringen av läkare
som vilken kvalitet man får på sjukvår-

den, tycker Jerker Richt, sjukhusdirek-
tör på landstingets största sjukhus,
Länssjukhuset Ryhov och en av arbets-
givarens representanter i arbetet med
läkarrapporten. Han menar att lands-
tingsledningen man har verksamhet-
scheferna med sig när det gäller att leva
upp till innehållet i handlingsplaner för
arbets-miljö, rekrytering och lönepoli-
cy.

Information om Arbetstidslagen,
ATL, är en annan punkt i handlingspla-
nen för arbetsmiljön. All arbetad tid ska
registreras och varje klinik regelbundet
redovisa ackumulerad arbetstid och
övertid enligt ATL.

På Länssjukhuset Ryhov, har ett tids-
registreringssystem med »stämpelk-
locka» införts. Det är positivt, anser lä-
karföreningen.

Lättare att prioritera
– Vi resonerar så att det är ett sätt att

se vilken tid som faktiskt görs. Tiden
blir synliggjord och det blir lättare att
analysera vad övertid beror på om man
har den registrerad, säger Mie Lund-
qvist.

– På det här sättet lyfter man fram
frågan om övertid och kan inte sopa den
under mattan längre, tycker hon.

Med tidsregistrering som underlag
kan det också vara lättare att göra prio-
riteringar i verksamheten, eftersom

man tydligare ser om resurserna inte
räcker till för det arbete som ska utföras.

Enligt handlingsplanen ska arbets-
miljön utvärderas en gång per år.
Landstinget ska sedan genomföra åter-
kommande undersökningar av arbet-
smiljön på varje arbetsenhet, dock ej
riktade till läkare som egen grupp.

– Nu funderar man på hur man skul-
le kunna analysera materialet enbart för
läkargruppen, berättar Mie Lundqvist.

Jämförbara löner
Handlingsplanen för lönepolicy var

den första att bli klar och den arbetar
man redan efter.

– Vi hoppas att målet ska vara nått i
november 2000, säger Mie Lundqvist.

Den viktigaste delen i lönepolicyn,
menar läkarföreningen, handlar om
ställningstagandet att läkarna i Jönkö-
ping ska ha samma medellön som läkare
i jämförbara landsting. Man jämför sig
framför allt med landstingen i södra Sve-
rige. När den första jämförelsen gjordes,
för drygt två år sedan, visade det sig att
framför allt specialistläkare och överlä-
kare släpade efter lönemässigt.

Enligt handlingsplanen för lönepoli-
cy ska detta rättas till.

– Jag hoppas att vi kan hålla det
inom den tidsram vi har lovat, eftersom
det är en mycket viktig förtroendefråga
gentemot läkarföreningen, säger Jerker

Landstinget och läkarföreningen gjorde utredning tillsammans:

Så ska Jönköpings läkare
få det bättre på jobbet

Nyhetsredaktion: Tom Ahlgren 08/790 35 26   Anna Filipsson 08/790 34 88
e-post: fornamn.efternamn@lakartidningen.se

Länssjukhuset Ryhov är det största i Jönköpings läns landsting och det som är lättast
att rekrytera läkare till. Nu har arbetsgivaren och läkarföreningen gjort ett gemensamt
handlingsprogram för läkares arbetsmiljö, rekrytering och lönepolicy i hela landstinget.
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Richt.
– Men det är svårt förhandlingsmäs-

sigt, eftersom det finns en tendens hon
de landsting vi jämför oss med och kon-
kurrerar med att man väntar ut varand-
ra när det gäller förhandlingar om löner.

Mer till distriktsläkar e
Handlingsplanen för löner talar även

om höjda lönder för distriktsläkare på
orter dit det är svårt att rekrytera läkare.

Den tredje handlingsplanen, om re-
krytering, innehåller flera delar som tas
upp i de båda andra.

– De två viktigaste punkterna när det
gäller rekrytering är marknadsmässig lön
och kompetensutveckling, anser Ann-
Margreth Olinder-Nielsen, ledamot i lä-

karföreningens styrelse och representant
i arbetsgruppen för rekrytering.

Följaktligen tas dessa punkter upp i
handlingsplanen, det vill säga att lands-
tinget ska leva upp till målen för sin lö-
nepolicy och att alla läkare ska ha med-
arbetarsamtal kombinerat med en kom-
petensutvecklingsplan.

Rekryteringsgruppen tar också upp
vikten av öppenhet när det gäller ar-
betstider och arbetsinnehåll. Det ska
vara möjligt att exempelvis diskutera
förskjuten mottagning, eller att kombi-
nera klinisk verksamhet och forskning.

När det gäller kompetensutveckling
vill man införa »ryggsäck med pengar»
för ST-läkare att använda under en fem-
årsperiod. Läkarföreningen och lands-

tinget är också ense om att det i verk-
samhetsplanen ska ingå planering av ut-
byte för specialistläkare mellan den
egna kliniken och ett universitetssjuk-
hus.

Optimistisk läkarför ening
Hur mycket av innehållet i de olika

handlingsplanerna som kommer att om-
sättas i praktiken är för tidigt att säga än.
Men läkarföreningen är optimistisk.

– I och med att man från landstings-
ledningens sida har skrivit under pro-
grammet och alla verksamhetschefer
har fått det presenterat för sig har vi ju
arbetsgivarens sanktion att ta upp de här
sakerna ute på klinikerna när det blir ak-
tuellt, konstaterar Ann-Margeth Olin-

Stor medlemsenkät på gång

2 500 läkare får chansen
påverka förbundets uveckling
Motsvarar verksamheten i

Läkarförbundet medlemmarnas
behov? Vad är bra? Vad kan bli
bättr e? Vad ska förbundet prio-
ritera i framtiden?

Genom en stor medlems-
enkät får 2 500 läkare möjlighet
att ge sin syn på hur det funge-
rar idag och på vad man borde
satsa på framöver.

Läkarförbundet är till för sina med-
lemmar. Det är en odiskutabel sanning.
Men motsvarar förbundet förväntning-
arna? Många säger att vi befinner oss i
en brytningstid som kommer att leda till
krav på eller behov av förändringar.

Med den enkät som nu går ut till un-
gefär 8 procent av de aktiva medlem-
marna inklusive MSF, 2 550 medlem-
mar, vill förbundet få en god uppfatt-
ning om medlemmarnas åsikter.

Stor kontaktyta
– Avsikten med undersökningen är

att medlemmarna ska få det förbund de
vill ha, säger informationschef Elisa-
beth Frostell. 

Jämfört med andra fackförbund
finns det många förtroendevalda inom
Läkarförbundet. Det betyder att kontak-
tytan mellan medlemmarna och förbun-
det är stor.

– Trots det kan det ändå finnas med-
lemmar som inte får ut det man vill ha
av förbundet. Det kan finnas medlem-

mar som inte ser vad som görs, inte
tycker som förbundet eller inte tycker
det förbundet gör är bra.

– Allt detta är viktigt att få veta. När
vi har planerat innehållet i enkäten har
jag deklarerat att det inte är säkert att
alla tycker det vi gör är strålande bra.
Därför blir det viktigt att noga analyse-
ra resultetet av enkäten och ändra arbe-
tet där det behövs för att stärka förhål-
landet till medelmmarna, säger Elisa-
beth Frostell.

Medlemsundersökningen innehåller
till att börja med en fråga om hur ofta
man har haft konakt med Läkarförbun-
det de senaste två åren. Frågan är upp-
delad i personlig kontakt med någon del
av förbundet lokalt eller centralt och an-
nan kontakt som gäller besök på möten,
utbildning eller på någon hemsida. Frå-
gan följs upp med om vad kontakten
handlat om: löner, arbetstider, utbild-
ning, sjukvårdspolitik och så vidare.
Detta leder sedan vidare till frågor om
kvalitet: Medlemmarna får bedöma hur
kontakten fungerat och bedöma kvalitet
på servicen.

Enkäten fortsätter med en avdelning
där medlemmarna får bedöma värdet av
att tillhöra Läkarförbundet genom att
instämma eller inte instämma i en rad
påståenden som t ex »Arbetar aktivt
med den medicinska etiken», »Arbetar
framgångsrikt för att öka läkarnas infly-
tande över den dagliga arbetssitua-
tionen» och »Ger bra stöd genom lokal-
föreningens arbete».

I enkäten får medlemmarna också
sätta betyg på hur värdefullt man tycker
det är att vara med och vilken konkret
nytta man har av att vara med.

Avslutningsvis finns det tre öppna
frågor: »Vad vore värdefullt att få ut av
medlemsskapet?», »Hur bör förbundet
utveckla sitt arbete och arbetssätt?»,
Vad ska Läkartidningen satsa på framö-
ver?»

Som framgår av axplocket frågor är
detta inte en traditionell undersökning.
Enkäten är gjord på grundval av en
förundersökning med djupintervjuer
för att få fram en tydlig bild av vad med-
lemmarna förväntar sig av sitt förbund.

Ökad medlemsnytta
– Tanken är att vi ska använda resul-

tatet i den kommande prioriteringen av
förbundets arbete för att öka graden av
medlemsnytta. Vi hoppas därför på ett
stort gensvar när nu medlemmarna på
ett nytt sätt får möjlighet att påverka och
utvärdera förbundets arbete, säger Eli-
sabeth Frostell.

Enkäten började skickas ut i slutet av
förra veckan. Den kan besvaras  på pap-
per eller via Internet. Oavsett val av
svarssätt garanteras full anonymitet och
alla uppgifter behandlas strikt konfi-
dentiellt. 

Målet är inställt på att kunna presen-
tera ett sammanställt resultat inför
centralstyrelsen och fullmäktigemötet i
slutet av maj.

Kristina Johnson


