
❙ ❙ – Tror man att tjänstemännen på
Landstingsförbundet är mer förstående
för de lokala arbetsförhållandena?

Det frågar Göran Edbom efter att mo-
tionen om centrala jouravtal röstades
igenom av fullmäktige, mot centralsty-
relsen vilja. I motionen yrkade Mellersta
Skånes läkarförening på att Läkarför-
bundet i sitt centrala förbundsarbete ver-
kar för ett nytt jouravtal med mål att för-
bättra läkarkårens arbetsmiljön, samt
skapa bättre ekonomisk ersättning för
jour och beredskap (se LT nr 23/2002).

– Risken med att lägga centrala yr-
kanden är att man försvårar möjligheten
till lokala uppgörelser, säger Göran Ed-
bom. 

– Om man lägger centrala yrkanden
på förändringar av ersättningsnivåer så
återgår vi till en tidigare ordning som vi
tyckte var mindre framgångsrik.

Göran Edbom säger att han inte rik-
tigt förstår vad det skulle innebära att
följa innehållet i motionen.

– Vi har idag centrala riktlinjer när det
gäller arbetstid och vi har ersättningsnor-
mer för jour och beredskap. Sedan är tan-
ken att man lokalt ska komma överens
om förbättringar om så är önskvärt.

Debatten under fullmäktige var käns-
loladdad. Så är också frågor om arbets-
miljö och jour svåra frågor som mycket
sysselsätter lokalföreningarna.

Göran Edbom poängterar dock att
samma regler gäller för läkares som för
andra yrkesgruppers arbetstider. Han
tror inte att arbetsgivare skulle tvinga
sina anställda att arbeta på ett sätt som
står i strid med Arbetstidslagen. 

– Det pågår ju ständigt diskussioner
mellan de lokala läkarföreningarna och
arbetsgivaren hur man ska lösa saker och
ting. Och arbetsgivaren har ju inget in-
tresse av att köra slut på sina anställda
och få sjukskrivningar. Har man en situa-
tion som man tycker bör ändras är det ju
fritt fram att förhandla om det.

Att föra upp förhandlingarna om
jouravtal på en central nivå tror Göran

Edbom bottnar i en vilja att kunna för-
handla under strejkhot. Man har ju ingen
möjlighet att strejka lokalt för till exem-
pel bättre jourersättning.

– Men om arbetsgivaren upplever att
vi har en konfliktinriktad ambition kan
det äventyra vår relation.

De nuvarande centrala avtalen gäller
fram till sista mars 2005. Göran Edbom
menar att den långa tiden fram till nästa

avtalsrörelse riskerar att stanna upp det
lokala arbetet i frågan. 

– Risken är att man sitter och väntar
på att det ska hända någonting centralt.
Därmed har man klivit av ansvaret lokalt
och fört över det till Läkarförbundet cen-
tralt.

Men den långa tiden innebär också
gott om tid att föra en diskussion med kå-
ren och förbundet om det verkligen är lä-
karnas mening att ärendet ska drivas
centralt. Om det skulle vara så ser Göran
Edbom ingen möjlighet att sitta kvar
som förhandlingsdelegationens ordfö-
rande.

– Jag har inte samma uppfattning som
motionärerna, så jag ser det som omöj-
ligt att driva frågan som motionärerna
har önskat det. Man måste tro på den
ordningen om man ska tala för varan, sä-
ger han.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se
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Fullmäktiges beslut att arbeta för ett centralt
jouravtal kan lägga om kursen för förbun-
dets förhandlingsordning helt och hållet, an-

ser Göran Edbom, ordförande i Läkarförbundets
förhandlingsdelegation. Han är kritisk till detta,
eftersom han inte tror på en återgång till en
central förhandlingsordning.

Men det finns också andra uppfattningar om vad
fullmäktige egentligen ville när man accepterade
motionen.

Stig Reinholdsson, Västmanlands läkarföre-
ning, röstade för motionen. Ändå tolkar han det
som att förhandlingarna även i fortsättningen
ska skötas lokalt.

Göran Edbom välkomnar diskussion om fullmäktiges beslut

Är det verkligen centrala
förhandlingar läkarna vill ha? 

❙ ❙ Det är inte helt klart vad fullmäktiges
beslut att bifalla motionen om centrala
jouravtal egentligen innebär.

Stig Reinholdsson, ordförande i Väst-
manlands läkarförening, tolkade diskus-
sionen på fullmäktige som en fråga om
centralt stöd till lokala förhandlare.

– Som snacket gick var det väl inte att
man ansåg att förhandlingen skulle tas
över av förhandlingsdelegationen. Så
står det möjligen i motionen, men dis-
kussionen på fullmäktige gick mer ut på
att CS och förhandlingsdelegationen
måste ägna mer kraft åt frågan.

Stig Reinholdsson tycker alltså att
förhandlingarna om jouravtalen även
fortsättningsvis ska skötas lokalt men att
man måste hjälpa dem som inte kommer
någon vart genom att »sätta tryck« i frå-
gan även centralt.

– Hur den hjälpen ser ut sedan är en
öppen fråga för förhandlingsdelegatio-
nen och det tog väl inte fullmäktige ställ-
ning till, säger Stig Reinholdsson, som
tycker att ett klarläggande av vad man
egentligen vill borde komma upp på ord-
förandekonferensen i höst.

Christina Berntsson, ordförande i
Göteborgs läkarförening, tycker att det
var bra att motionen gick igenom. Men
fram till de centrala förhandlingarna lig-
ger ansvaret fortsatt på de lokala för-
eningarna att arbeta för bättre jouravtal. 

– Skulle det mot förmodan innan näs-
ta avtalsomgång bli ett genombrott och
frågan löser sig kan man ju ta om diskus-
sionen, för då har man ju inte problemet
längre.

Sara Hedbäck

Fullmäktiges beslut tolkas olika

Göran
Edbom anser
att det finns
en risk med
att lägga
centrala
yrkanden
eftersom
möjligheten
till lokala
uppgörelser
försvåras.
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