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Aktuellt och reportage

Överläkarnas bakjourer blev
mycket dyrare än ledningen för
Akademiska sjukhuset föreställt
sig. Därför har man nu sagt upp
hela jouravtalet. Enligt den skrift-
liga uppsägningen beror åtgär-
den på att facket inte kommit till
förhandling. 

❙ ❙ – Ren lögn! säger Torbjörn Karlsson,
ordförande i Upplands allmänna läkar-
förening.

Förhandlingschefen Gunilla Rinne
säger att man visserligen träffat facket
flera gånger men att det är en fråga om
semantik. 

– De har inte svarat på våra inviter,
säger hon.

Inviterna har, enligt Gunilla Rinne,
bestått i att hon har beskrivit den ekono-
miska situationen och velat diskutera
den med läkarföreningen.

Sakfrågan gäller kostnaden för att ha
överläkare i bakjour (beredskap A).

I november slöts det nuvarande jour-
avtalet där villkoren för beredskap A in-
går. Redan i februari inleddes, enligt
personaldirektör Eva Andersson, dis-
kussioner med facket angående kostna-
derna.

– Fler än vi trodde var verkligen i be-

redskap, dvs behövde inte gå in och job-
ba, då det ju blir en annan ersättning, sä-
ger Eva Andersson.

Torbjörn Karlsson säger att läkarför-
eningen visste att sjukhusledningen var
missnöjd med avtalet, men inte att det
fanns avsikter att säga upp det. Han tyck-
er att arbetsgivaren som räknat fel borde
stå sitt kast.

– Det handlar om för mycket pengar
för att kunna stå sitt kast, säger Gunilla
Rinne.

Dubbla kostnaden
Eva Andersson säger att enligt de felak-
tiga beräkningarna skulle ersättningen
för beredskap A kosta ungefär en miljon
kronor per år, men det visade sig snabbt
att det skulle bli det dubbla. 

Gunilla Rinne säger att den siffran är
helt fel men kan inte uppge den korrekta
eftersom man nu är inne i förhandlingar.

Hur man kunde räkna så fel svarar
inte Gunilla Rinne på utan säger bara att
det är en »bra fråga«. Torbjörn Karlsson
tycker att räknefelet är obegripligt när
arbetsgivaren har tillgång till en hel eko-
nomiavdelning.

– Vi tyckte att det var ett strålande av-
tal! säger han.

Det lokala jouravtalet ingick enligt

Torbjörn Karlsson i en paketöverens-
kommelse där läkarföreningen accepte-
rade tämligen låg lönerevision mot ett
bra jouravtal.

Att avtalet nu sagts upp drabbar
främst överläkarna som är de som går i
beredskap A. 

– Vi måste hitta ett sätt att kompense-
ra just denna grupp, säger Torbjörn
Karlsson. 

– Årets lönerevision måste ge till-
räckligt för att vi ska kunna svälja det här.

Torbjörn Karlsson har i ett brev till
sina medlemmar informerat om läget
och uppmanat till restriktiv hållning in-
för övertidsarbete och andra generösa åt-
börder.

– Vi vidtar inga stridsåtgärder men
kommer inte att se med blida ögon på
avsteg från lagar och avtal.

Det uppsagda avtalet innebar en
kompensation med faktor 0,25 alla da-
gar för beredskap A. Om parterna inte
kommit överens då uppsägelsen träder i
kraft i början av oktober återgår man, en-
ligt Gunilla Rinne, till att kompensera
beredskap A med faktor 0,1 på vardagar
och 0,2 på helger.
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Akademiska säger upp jouravtal

Utbredningen av SARS har lett
till att EU-kommissionen påskyn-
dat beslutet att inrätta en central
smittskyddsmyndighet inom EU.
Om Europaparlamentet och mi-
nisterrådet går på EU-kommis-
sionens linje kan den nya myn-
digheten vara i bruk redan 2005
och eventuellt vara placerad i
Sverige. 

❙ ❙ SARS blev den väckarklocka som
fick Europeiska kommissionen att den
23 juli besluta om att anta förslaget om
en central smittskyddsmyndighet inom
EU, som länge drivits av kommissionä-
ren David Byrne. Myndighetens namn
föreslås bli European centre for disease
prevention and control (ECDC). Enligt
planerna ska myndigheten ha en liten
fast stab, till en början endast omkring
15 personer, med en beräknad budget på
3,7 miljoner euro. 

Med hjälp av ett nätverk med ledande
experter i medlemsländerna ska ECDC,
som på sikt ska ha ett 70-tal anställda,
med kort varsel kunna mobilisera en
högkvalitativ beredskap och föreslå na-

tionsövergripande årgärder då det upp-
kommer allvarliga hälsohot mot länder-
na inom EU. ECDC ska även agera om
unionens länder riskerar att utsättas för
biologiska vapen. 

Redan idag finns ett samarbete mel-
lan unionens länder genom EUs nätverk
mot smittsamma sjukdomar. Europa-
kommissionen anser dock att detta nät-
verk, som bildades 1991, inte är tillräck-
ligt effektivt. 

Den nya EU-myndigheten får en vik-
tig roll för bland annat den omedelbara
responsen och utfärdandet av varningar
vid hot mot EU, och som ett stöd till de
enskilda ländernas myndigheter. Den
ska även kunna skicka ut egna team för
att undersöka sjukdomsepidemier runt
om i världen. 

Stockholm ligger bra till för att få ta
hand om den nya myndigheten, vilken i
så fall skulle bli den första EU-myndig-
heten som placeras i Sverige. Det tror i
alla fall Ragnar Norrby, generaldirektör
för Smittskyddsinstitutet i Solna. Han
pekar bland annat på att Sverige var det
enda EU-landet med fungerande fält-
styrkor, som kunde skickas till såväl Ha-

noi som Peking då SARS bröt ut.
– Vi har även ledande roller i de nät-

verk som idag finns inom EU, vi har ad-
ministrerat många utbildningsprogram
och dessutom har vi mycket framståen-
de forskare på området, säger Ragnar
Norrby. 

– Men för att det ska bli verklighet
krävs det att regeringen driver frågan. 

Skulle myndigheten ändå hamna i
Sverige innebär det att myndighetens
chef inte blir svensk. Sådana är EUs reg-
ler. 

Ragnar Norrby tror inte att en central
EU-myndighet i sig skulle innebära någ-
ra större förändringar för de enskilda
ländernas myndigheter.  

– Varje enskilt land har sina egna la-
gar att följa. Men exempelvis SARS vi-
sade att samordningen ifråga om länders
handlingsmönster och tidpunkter för när
åtgärder sätts in skulle kunna bli bättre.
Det skulle en central EU-myndighet
bland annat kunna bidra till, säger Rag-
nar Norrby. 
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