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Färre jourer, högre produktivitet
och fler läkare. Det blev resulta-
tet när medicinkliniken i Ljungby
slog samman bakjouren med pri-
märjouren fyra dagar i veckan.

❙ ❙ – Idag är vi tretton överläkare och tre
ST-läkare, vi är fullbemannade inom
samtliga personalkategorier, säger Lars
Ekholm, verksamhetschef vid medi-
cinkliniken på Ljungby lasarett.

I förra veckan berättade han om sin
klinik på Läkarförbundets arbetstids-
konferens.

När Lars Ekholm tillträdde som verk-
samhetschef för fyra år sedan fanns där
sex överläkare. Två funderade på att slu-
ta på grund av de tunga jourpassen. 

Sparade en miljon på jouren
Förutom att Lars Ekholm fick i uppdrag
att rekrytera tre ny läkare införde han ef-
ter förslag från de anställda en ny jour-
modell. Bakjouren slogs ihop med pri-
märjouren torsdag till söndag, så att en-
bart överläkare har hand om de jourerna.
Övriga dagar har ST-läkarna primärjour
med en överläkare som bakjour.

– Men helgerna är den dyra tiden,
därför har vi kunnat minska jourkostna-
derna med 1 000 000 kronor om året, sä-
ger Lars Ekholm.

De insparade pengarna finansierar yt-
terligare två specialister. Det gör att

jourbördan för varje överläkare minskat
ännu mer, och snittet ligger på tre pri-
märjourer i månanden.

Dessutom har produktiviteten det se-
naste året ökat med 13 procent, eftersom
det blivit färre inläggningar på helgerna.
Det beror sannolikt på att en specialist
alltid finns på plats. På så sätt har tryck-
et på slutenvårdavdelningarna sjunkit
och medicinklinken i Ljungby har under
sista året inte haft något problem med
överbeläggningar utan en genomsnittlig
beläggning på 86 procent. 

Överläkarna tar ut jourkompen konti-
nuerligt, halva styrkan på tisdagar och
halva på torsdagar. 

Med det rullande systemet blir verk-
samheten inte så ryckig och patienterna
får nästan alltid träffa samma läkare. De
läkare som vill ha all jourtid som ledig-
het får det, men ingen får mer än 30 pro-
cent i pengar, eftersom pengarna behövs
för tjänsterna.

– Jobbar man heltid på ett ställe ska
man tjäna så att man klarar sig på den lö-
nen, säger Lars Ekholm

– Målet här är att man ska jobba 100
procent och inte mer. Det är fel att dokto-
rer sliter så hårt idag på grund av under-
bemanning. Sedan när de har två veckors
kompledigt jobbar de någon annanstans
och blir ännu tröttare. Jag tror inte att nå-
gon människa på sikt mår bra av det. 

Lars Ekholm säger att den nya jour-

modellen är uppskattad inte minst av de
yngre läkarna som vill ha en rimlig mix
mellan arbete och fritid. De uppskattar
att kunna vara hemma med sina barn en
dag i veckan, dessutom slutar läkarna ef-
ter lunch på fredagar.

När systemet infördes uppkom frå-
gan hur kliniken skulle klara krissitua-
tioner med bara en jourläkare. Men en-
ligt Lars Ekholm har det inte varit något
problem.

– Vi är nu en kader på 13 specialister
och vid ett katastrofläge får man ju ringa
efter någon som är hemma. Ännu har vi
inte behövt göra det och systemet har va-
rit igång i tre år. 

Lars Ekholm har också ständigt en
sökare på sig men har hittills inte blivit
inkallad på jourtid. 

Flextid och teamarbete
Förutom den nya jourmodellen verkar
hela kliniken aktivt för höjd kompetens,
ökad vårdkvalitet och förbättrad arbets-
miljö. Till exempel arbetar man numera i
högspecialiserade team. Flextid har in-
förts för läkarna för att undvika alltför
mycket övertidsarbete och kliniken bju-
der sina anställda på kaffe och frukt.

– Organisationer som satsar på att
människor ska kunna leva ett drägligt liv
är framtidens vinnare, säger Lars Ekholm.
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Ny jourmodell nyckel till drägligare arbetsliv för läkare i Ljungby

Högre produktivitet trots
en ledig dag i veckan för alla

❙ ❙ Antalet anmälda HIV-fall i Sverige
har ökat med nära 50 procent sedan för-
ra året. Siffrorna presenterades av Smitt-
skyddsinstitutet vid den Andra nationel-
la konferensen om HIV/STD-preven-
tion som hölls i Stockholm nyligen.

De nya siffrorna markerar ett oroan-
de trendbrott.

– Det är mycket allvarligt och orsa-
kerna måste analyseras, säger Gunnar
Ågren, generaldirektör för Statens folk-
hälsoinstitut.

Ökningen är störst bland intravenösa
missbrukare men finns inom alla grupper
och i hela landet, bland såväl homo- som
heterosexuella. Bland heterosexuella är
det fler som har smittats utomlands. 

– Det är svårt att hitta en enskild or-

sak till ökningen, säger professor Johan
Giesecke, Smittskyddsinstitutet.

De flesta som smittas är 35–40 år. 
Även andra sexuellt överförbara in-

fektioner, STI, som klamydia, gonorré
och till och med syfilis har ökat. Ge-
nomsnittsåldern för dem som drabbats av
gonorré och klamydia ligger runt 20 år. 

Statens folkhälsoinstituts studier av
sexualvanor visar också att just unga
människors sexualvanor ändrats de se-
naste två åren. Avdelningschef Kristina
Ramstedt ser det som en förklaring.

– 20–25 åringar har fler kontakter
och har oftare sex första kvällen utan
kondom.

Den minskade rädslan för HIV ser man
i alla åldrar. Enligt Staffan Sylvan, biträ-

dande smittskyddsläkare vid Stockholms
läns landsting, beror den troligen på de allt
effektivare bromsmedicinerna. Aids-fal-
len är allt färre och det finns få avskräck-
ande aidsfall i människors närhet. 

Folkhälsoinstitutet försöker nu till-
sammans med Socialstyrelsen, Smitt-
skyddsinstitutet, smittskyddsläkarna
och Landstingsförbundet att vända ut-
vecklingen. Folkhälsoinstitutet har in-
bjudit organisationer, landsting och
smittskyddsläkare att söka pengar – åtta
miljoner – till olika projekt, exempelvis
för utökade öppettider på ungdomsmot-
tagningar för att förkorta väntetiden
mellan smitta och behandling.
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Oroande ökning av HIV, klamydia och gonorré


