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timmar inom den 24-timmarsperiod när de
utför nattarbete.

 Med natt avses varje period om sju tim-
mar som omfattar perioden mellan klockan
24 och klockan 5. Med nattarbetande avses
varje arbetstagare som normalt utför minst
tre timmar av sitt dagliga arbete nattetid
och varje arbetstagare som troligen kommer
att fullgöra en tredjedel av sin årsarbetstid
nattetid.

Det torde vara mycket få (om ens nå-
gon) läkare som, med dagens arbetsorga-
nisation, i arbetstidsdirektivets mening
skulle kunna anses vara nattarbetande. Det
är dock viktigt att uppmärksamma att
denna regel har ett skyddssyfte där arbete
nattetid, och i synnerhet arbete med fy-
sisk eller mental ansträngning, anses vara
särskilt belastande för arbetstagaren. Det-
ta bör därför beaktas vid planering av verk-
samhet även om arbetstagarna inte defini-
tionsmässigt är nattarbetande.

Förslaget om förändrade villkor för
arbetstagaren i arbetstidshänseende
Utöver de ovan relaterade reglerna om le-
digheter föreslås två ytterligare ändringar
i ATL, 12 och 12a§§, som syftar till att
stärka den enskilde arbetstagarens situation
i arbetstidshänseende. De är inte avsedda
att förändra att arbetsgivaren bestämmer
om arbetstidens förläggning. Arbetsgivaren
måste dels meddela ändring av arbetstidens
förläggning fyra veckor innan ändringen
skall träda i kraft (istället för som nu två
veckor). Dels föreslås att arbetsgivaren skall
pröva önskemål från de anställda om ar-
betstidens längd och förläggning och till-
godose dem om de är förenliga med vad
arbetsgivaren bedömer vara verksamhetens
krav. Om önskemålen inte kan tillgodoses
skall arbetsgivaren motivera detta.

Enligt förslaget skall den nya ATL gälla
från och med den 1 januari 2004.

Om du vill veta mer, kontakta:
Nils Erik Solberg på e-post:
nilserik.solberg@slf.se
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Välkommen till Läkarförbundets Arbetslivskurs

Förändring av våra etiska regler
Medicinsk etik förändras i takt med samhället runt omkring oss, och detta
avspeglar sig i Läkarförbundets etiska regler. Som medlem i Sveriges
läkarförbund ska du alltid låta dig ledas av följande regler som antogs i
sin nuvarande form på fullmäktige 2002.

Om du vill veta mer, kontakta:
Jan Schöldström på e-post:
jan.scholdstrom@slf.se

1. Läkaren skall i sin gärning ha patientens
hälsa som det främsta målet och om möj-
ligt bota, ofta lindra, alltid trösta, följande
människokärlekens och hederns bud.
2. Läkaren skall handla i enlighet med
vetenskap och beprövad erfarenhet, stän-
digt söka vidga de egna kunskaperna samt
efter bästa förmåga bidra såväl till den ve-
tenskapliga utvecklingen som allmänhetens
kännedom om denna. Efter förmåga skall
läkaren alltid ställa sin kunskap till förfo-
gande.
3. Läkaren skall besinna vikten av att skydda
och bevara människoliv samt efter bästa
förmåga bistå människor i medicinsk nöd-
situation. Läkaren får aldrig medverka till
att aktivt påskynda döden.
4. Läkaren skall behandla patienten med
empati, omsorg och respekt och får inte
genom sin yrkesauktoritet inkräkta på ved-
erbörandes rätt att bestämma över sig själv.
5. Läkaren skall respektera patientens rätt
till information om sitt hälsotillstånd och
möjliga behandlingsalternativ och om
möjligt i behandlingen utgå från informe-
rat samtycke samt avstå från att lämna
upplysningar som patienten inte önskar.
6. Läkaren skall aldrig frångå principen
om människors lika värde och aldrig ut-
sätta en patient för diskriminerande be-
handling eller bemötande.
7. Läkaren får inte inleda ett sexuellt för-
hållande med en patient som står under
läkarens vård.
8. Läkaren skall då så är motiverat anlita
annan sakkunskap och tillmötesgå patien-
tens eller närståendes rimliga önskemål
att få tillfråga annan läkare.

9. Läkaren skall iakttaga tystlåtenhet om
all information rörande enskild patient,
såvida det inte äventyrar patientens väl.
10. Läkaren skall inte utan undersökning
eller annan tillräcklig kunskap om patienten
meddela råd eller föreskrifter.
11. Läkaren får inte låta sig påverkas av
otillbörligt förvärvsbegär och inte utföra
annan undersökning och behandling än
vad som är medicinskt motiverat. Arvodet
skall anpassa efter prestationens art och
omfattning.
12. Läkaren skall utan att träda patien-
tens intressen förnär respektera sina kolle-
gors arbete.
13. Läkaren får aldrig på något sätt med-
verka vid dödsstraff, tortyr eller andra
grymma och omänskliga handlingar.
14. Läkaren skall i sin gärning bidra till
att medicinska resurser användes i enlig-
het med dessa regler och aldrig medverka
till att bereda enskilda patienter eller pa-
tientgrupper otillbörlig ekonomisk, prio-
riteringsmässig eller annan fördel.
15. Läkaren skall i intyg och utlåtande
endast efter noggrant övervägande bestyr-
ka vad som har saklig och professionell
grund och åtskilja detta från annan infor-
mation, vars sanningshalt ej kan bedö-
mas.
16. Läkaren skall avhålla sig från påträng-
ande marknadsföring och från att på annat
olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin
person och läkargärning.

• Olika människor, skilda världar
• Hur får man människor med på noterna?
• Hur får man struktur på sina samtal?

Det är några ämnen som tas upp på Läkarförbun-
dets Arbetslivskurs den 6-8 november 2002.

Syftet med kursen är att öka kunskaper, insikter
och färdigheter hos fackliga förtroendemän i deras
arbete att förbättra arbetsmiljön för läkare.

Kursen kommer också att innehålla bl a nyheter
inom arbetslivsområdet, genomgång av Läkarför-
bundets handlingsplan ”Arbetsmiljörond – På ett

nytt sätt” och den nyutkomna skriften ”Vägled-
ning för skyddsombud”, samt ett samkväm med
representanter för Arbetslivsgruppen (ALG) och
Landstingsförbundet. Kursen avslutas med ett Ar-
betsmiljöspel, där deltagarna själva får agera och
förhandla utifrån givna arbetsmiljöproblem.

Förutom deltagare från Läkarförbundets kansli
så medverka fil. dr, leg.psykolog och författaren
Anders Engquist.

Anmäl dig senast den 23 september till Sveriges
läkarförbund, Anita Gongas tel 08-790 33 43,
e-post anita.gongas@slf.se


