
En motion om centralt jouravtal
blev en av de hetaste frågorna
under Läkarförbundets fullmäkti-
gemöte i Stockholm i slutet av
förra veckan.

Mot sin vilja fick förbundets
centralstyrelse (CS) i uppdrag att
centralt verka för ett nytt jourav-
tal med mål att förbättra läkar-
nas arbetsmiljö samt skapa bätt-
re ekonomisk ersättning för jour
och beredskap.

❙ ❙ Bakom förslaget stod Mellersta Skå-
nes läkarförening. Förslaget fick ett
massivt stöd från fullmäktigeledamöter-
na, trots hård kritik från CS.

Jourernas ersättning och jourarbetets
villkor är kanske den högst prioriterade

frågan bland våra medlemmar, hävdade
en av motionärerna, Lars Nevander från
Skåne.

– Vi tycker att vi är rätt duktiga lokalt
på många områden men nu behöver vi
central hjälp för att komma fram till bätt-
re ersättning och framför allt kanske bin-
dande arbetsmiljöregler.

Trots att strategin att satsa på lokala
jouravtal har varit framgångsrik så har
man vid många sjukhus, såväl stora som
små, inte lyckats, underströk han.

– Vi tycker att vi ska ha ett växelspel
mellan lokala framgångar och central
hjälp där vi höjer ribban för till exempel
jourersättningens lägstanivåer. Det finns
ett antal andra uppslag för ett centralt
jouravtal – arbetsmiljöreglerna, fre-
kvensen av jourer, arbetspassens längd
samt vila.

Väl medvetna om att Läkarförbundet
är bundet av ett gällande avtal i ytterliga-
re två år ville han och de övriga motio-
närerna att man förbereder för ett nytt
jouravtal när den innevarande avtalspe-
rioden går ut.

De ansåg att man ska fortsätta att age-
ra lokalt i samtliga jourfrågor där man
kommer fram, och vill att de lokala jour-
avtalen ska vara kvar.

Flera lokalföreningar stödde
Stockholms läkarförening underströk att
man starkt ville stödja motionen, efter-
som man ser möjligheten att höja ribban
i centrala avtal särskilt när det gäller ar-
betsmiljön och jourpassens längd.

Upplands allmänna läkarförening,
som stödde motionen, berättade att de i
flera år försökt få till stånd samtal med
arbetsgivaren om jouravtalets innehåll,
utan att lyckas.

Även Medelpads och Blekinge läkar-
förening stödde motionen. Likaså Väst-
manlands läkarförening, trots att de an-
såg sig ha ett av de bättre avtalen.

Från Göteborg signalerades att jour-
frågan, näst jämställdhetsfrågan, är det
som sysselsätter de fackliga företrädarna
mest, utan att man kommer någon vart.

Stephan Stenmark i CS underströk att
den hittillsvarande politiken är att för-
handla lön lokalt.

– Vi har en lång rad exempel på bra
lokala avtal när det gäller den pekuniära
frågan. Det börjar röra på sig även då det
gäller rena arbetsmiljöförbättringar,
men där har vi varit sämre. Vi känner ett
tydligare incitament nu att titta även på
arbetstidslängd och jourfrekvens, för där
har vi mer att göra, konstaterade han.

Men han hänvisade till att Läkarför-
bundet idag har ett samsynsdokument
från sista förhandlingen där parterna är
överens om tagen.

Från Sylf-håll pekades på att deras lo-
kala representanter stångar sina huvuden
blodiga utan att komma någonstans i den
här frågan. 

– Vi har en lagstiftning som inte följs,
och lokalt har vi ingen möjlighet att
komma åt arbetsgivaren. 

Från Sjukhusläkarföreningen kom
åsikten att man gärna kan tillsätta en
bred utredning kring det motionären ta-
lar för.

Följde debatten med dystert sinnelag
Göran Edbom från CS sade att det var
med dystert sinnelag som han följde de-
batten. Han hänvisade till att Läkarför-
bundet under 15 år arbetat för en för-
handlingsordning där man gått från cen-
trala uppgörelser till lokala.

– Tanken är att det ansvar som ligger
finns lokalt, arbetsgivaren och de lokala
företrädarna känner till omständigheter-

na som råder lokalt. Det kan vi utnyttja
på bästa tänkbara sätt och teckna avtal
som gynnar våra medlemmar, menade
han.

Det här är en process som, enligt Gö-
ran Edbom, har givit en löneutveckling
som har varit väldigt positiv för läkarnas
del. Över huvud taget har förhandlings-
klimatet lokalt förbättrats.

– Vi ser inte längre varandra som fi-
ender, arbetsgivarna och vi, utan vi har
ett gemensamt syfte nämligen att ut-
veckla arbetet på bästa sätt. Det gör vi i
samarbete och det sker bäst lokalt, häv-
dade han.

En följd av det systemet är att allt inte
utvecklas lika på alla ställen – på en del
håll blir karriärgång, löner och arbets-
miljö bättre än på andra.

– Att nu gå tillbaka till en central av-
talsform känns väldigt egendomligt ef-
tersom jag tycker att vi har tjänat så myc-
ket på den process som varit. Att gå in i
en avtalsrörelse med budet att vi vill ha
ett centralt jouravtal med krav på pengar
och arbetsmiljöförbättringar innebär att
man sopar alla gamla avtal av banan. Se-
dan måste man vara beredd att ta till
stridsvapen.

Göran Edbom menade vidare att all-
ting ju ska diskuteras inför avtalsrörel-
sen år 2004, så att binda upp sig redan nu
framstod för honom som obegripligt.

Stephan Stenmark från CS pekade på
de rekommendationer som finns om
jourfrekvens och veckovila och menade
att det är »upp till oss själva att sätta ner
foten och säga att vi faktiskt ska följa
dem«. 

– Vi har också samsyn centralt att vi
ska följa reglerna. Om ni säger ifrån att
»jag orkar inte gå jour oftare« finns det
väl ingen chef som säger att »jag beord-
rar dig till jour«?

– Jo, svarade många i fullmäktige. •
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Fullmäktige gjorde helomvändning om kommande avtalsförhandlingar

»Vi vill ha centralt jouravtal«

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2002

» ... måste vi strejka för bättre
arbetsmiljö, då ska vi göra det«, sade Lars
Vestersköld från Stockholms
läkarförening …

... men Göran Edbom från CS tyckte att
det vore ett steg bakåt att återgå till
centrala avtal.


