
V
i vill inte betala för trötta läka-
re. Med det mottot införde de
danska landstingen redan
1981 den arbetstidsförkort-

ning som EU-direktiven nu kräver av
Sverige. Då var delar av kåren motstån-
dare till reformen. Idag vill ingen återgå
till det gamla.

– Förr kände barnen knappt igen pap-
pa när han kom hem från arbetet. Det är
nog ingen slump att många läkare som är
utbildade före 1981 är frånskilda, säger
Kim Holck, ortoped och aktiv i före-
ningen för yngre läkare i Danmark. 

Han är för närvarande tjänstledig från
Amager hospital och arbetar på sjukhu-
set i Hvidovre. Vi träffas dock på Ama-
ger, dit han kommit för att lämna in en
ansökan till en överläkartjänst.

Som yngre läkare är hans genomsnittliga
arbetstid 37 timmar per vecka, inklusive
jourer. En normal arbetsdag börjar
klockan åtta och slutar halv fyra. Even-
tuell övertid kompenseras senast efter
tre månader. Han går bakjour maximalt
en gång var 6:e dygn i genomsnitt, och
jourkompensation är inlagd i schemat. 

– Jag har en heltidsforskande hustru
och två barn, så de här arbetstiderna med
relativt få jourer passar mig bra, säger
Kim Holck.

Vidare kräver Arbetsmiljölagen elva
timmars vila per dygn, vilket innebär att
den som har jour på sjukhuset är ledig
nästa dag. 

– Det gör att man kan vila ut och åter-
hämta sig, vilket är viktigt på sikt.

Kim Holck blev färdig läkare 1986
och specialist 10 år senare. Nu har ut-
bildningssystemet i Danmark visserli-
gen lagts om, men många anser att lä-
karnas fortbildning försämrades 1981,

då yngre läkare gick från en normal ar-
betsvecka på 40 timmar exklusive jou-
rer, till 40 timmar med jourer. 

– Alla fick mindre arbetstid och rela-
tivt mer jourtid. Då tar det tid att bygga
upp erfarenhet. Därför var många läkare
kritiska till omläggningen. 

Inte minst drabbades yngre läkare
inom opererande specialiteter i form av
mindre operationstid. Men landstingens
hållning var att man inte ville betala för
trötta läkare, berättar han. Förändringen
gällde alla offentliganställda akademi-
ker, men inte överläkare. 

För att få mer dagtidsarbete och hand-
ledning av äldre kolleger fick de yngre
läkarna senare igenom ett krav om att
minst hälften av arbetstiden skulle för-
läggas till dagtid. Ekonomiskt innebar
omläggningen 1981 en lönesänkning.
Däremot steg ersättningen för den tid
man var på arbetet.

– Visst, alla vill ha mer betalt, men
man kan överleva på en läkarlön i Dan-
mark. Dessutom arbetar vi mindre än
våra europeiska kolleger, och idag är det
ingen som vill återgå till det gamla syste-
met, säger Kim Holck.

En uppenbar risk med reformen 1981
var att det skulle uppstå brist på läkare.
Men många danska läkare var arbetslösa
och de danska landstingen räknade med
att läkare som flyttat till Sverige skulle
återvända. 

– Det gjorde de inte. Under ett antal
år saknades därför runt 1 000 läkare och
läkarna fick arbeta övertid. Det gav dyra
löneomkostnader. 

Någon väsentlig omorganisation av
arbetet gjordes inte för att täcka upp för
läkarbristen. Därför ökade belastningen
för dem som var på arbetet, menar Kim
Holck. Exempelvis rondar danska läka-

re än idag som regel ensamma, något
som också kan gå ut över de yngre lä-
karnas utbildning. Kim Holck har till ex-
empel under sin lärotid bara gått sju
handledda ronder. 

– Läkaryrket är ett slags mästeryrke,
och den här typen av handledning har jag
saknat. 

Men de nya arbetstiderna har inte enbart
varit negativa för utbildningen, menar
Jens Bagger, chef på Amagers ortoped-
klinik. 

– Med den arbetsbörda vi hade förr
gick det inte att undvika att lära sig nå-
gonting. Efter 1981 insåg många att vi
faktiskt inte hade en organiserad fort-
bildning, och avdelningarna tar numera
ett större ansvar, säger han.

På många kliniker har det dessutom
skett ett slags kompetensglidning, både
uppåt och neråt, anser han. Äldre läkare
hjälper de yngre med deras arbete, och
de yngre får ibland göra det som de äldre
annars gör.

– Alla måste bidra för att klara avdel-
ningens uppgifter, men också för att för-
bättra utbildningen. 

Kim Holck menar dock att samman-
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Yngre läkare och specialister: 37 timmars arbetsvecka i
genomsnitt under en period på 14 veckor. Övertid be-
räknas efter normperioden, och arbetsgivaren kan välja
att kompensera övertid med lön eller ledighet gånger
1,5. All jourtid på sjukhuset räknas timme för timme,
oavsett aktivitet. Läkare ska ha 11 timmars vila mellan
två dagars arbete. Vilan kan
efter lokala förhandlingar
nedsättas till 8 timmar, vil-
ket är vanligt. Per vecka
minst en dags ledighet.
Efter avtal kan det vara 12
dagar mellan fridagarna.

Överläkare: Saknar en fast övre arbetstidsbegränsning,
men arbetet ska i görligaste mån inte överskrida 37 tim-
mar. Överläkare får därför ingen ersättning för övertids-
arbete, men för jourer. Sedan 1996 ska tjänsterna inklu-
dera jourtjänstgöring (maximalt en var sjätte dag), men
läkare som anställts före 1995 kan inte påläggas jour.

Vid jour (maximalt en var 6:e
dag) kompenseras överläkare
för effektiv arbetstid, antingen
den utgår hemifrån eller på
sjukhuset. Vilotidsbestämmel-
serna är desamma som för
yngre läkare. •

Missnöje med ny reform gick över
– danska läkare nöjda med EU-tider

»Alla vill ha mer betalt, men man
kan överleva på en läkarlön i

Danmark. Dessutom arbetar vi
mindre än våra europeiska

kolleger, och idag är det ingen
som vill återgå till det gamla

systemet.« Det säger Kim Holck,
ortoped, här tillsammans med

sjuksyster Birgit Cumberland på
Amager sjukhus i Köpenhamn. 

Aktuellt och reportage



hållningen på avdelningarna blivit säm-
re, eftersom avdelningarna fått fler an-
ställda.

– De flesta är upptagna med att göra
sina egna saker. Man arbetar inte så tätt
samman.

Läkarunderskottet som uppstod 1981 åt-
gärdades efter hand av större intag på lä-
karutbildningen. Dessutom har överlä-
kare efter 1996 inte kunnat räkna med
jourfria tjänster, såsom tidigare. Detta är
enligt danska läkarföreningen dock en
anpassning till krav från befolkningen
om att behandlas av specialister även
nattetid.

Den EG-dom som nyligen klargjorde
att läkare i beredskap på sjukhus skall
kompenseras fullt ut får ingen betydelse i
Danmark, åtminstone inte för yngre läka-

re. Redan 1995 kom en regel som ger dem
full ersättning för den typen av arbete.

– Det ger oss förstås mer ledighet,
och var ett förslag från arbetsgivarna. De
ansåg att ersättningssystemet blev
enklare, säger Kim Holck.

Hur det blir för överläkare är oklart,
då deras jourtid idag beräknas efter ef-
fektiv arbetstid. •
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F
öreträdare för de danska under- och
överläkarföreningarna har olika er-
farenheter av hur väl arbetstidsreg-

lerna efterlevs. Jesper Poulsen, ordfö-
rande i Danska läkarföreningen och
överläkare, menar att det är svårt att fin-
na överläkare som arbetar mer än vad vi-
loreglerna tillåter. Lisbeth Linz, ordfö-
rande för yngre läkares förhandlings-
kommitté, är mer bekymrad. 

– Det är ett stort problem att arbetsgi-
vare inte följer arbetstidsreglerna. Har
man beslutat om bra och sunda regler, så
borde dispensering från dessa bara ges
under extraordinära förhållanden. Så är
det inte idag, påpekar hon.

En undersökning visar exempelvis att
yngre läkare arbetar i genomsnitt 43 tim-
mar per vecka, inte 37. Och regeln om
jour på sjukhuset högst var sjätte dygn
bryts ofta, hävdar hon.

Hur ser de på konsekvenserna av re-
formen från 1981 på utbildningen?

– Ingen har bevisat att man inte kan
utbilda läkare på ordinarie arbetstid, sä-
ger Jesper Poulsen.

Lisbeth Linz håller med, men anser
att mycket mer borde göras för att för-
bättra utbildningen.  

– Att blivande kirurger använder fle-
ra timmar per dag på att ta blodprov, ge
intravenös medicin och andra rutinupp-
gifter är bara några exempel på att man
inte utnyttjar utbildningsmöjligheterna
optimalt, säger hon.

Ingen av dem tror att det idag vore möjligt
att arbeta efter de gamla reglerna.

– Behandlingsförloppen är kortare
och allt är mer intensivt. Därför har jag
svårt att föreställa mig att man före 1981
hade kunnat klara av att arbeta så länge
med dagens tempo, säger Jesper Poul-
sen.

– Vi har fler kvinnliga läkare idag
som vill ha familj och ett stimulerande
arbete. Det skulle knappast gå med de
gamla reglerna, säger Lisbeth Lintz. •

Samtliga texter: Björn Ramel

frilansjournalist

Foto: Gisela Svedberg

A
rbetsschemat i Danmark är idag
ofta uppbyggt enligt en förutbe-
stämd mall, en »rulleplan«, som

innebär att man lång tid i förväg vet
ganska precis hur man ska arbeta. Det in-
fördes enligt Kim Holck för att ge en
rättvisare arbetsfördelning, och för att få
alla jourer täckta. Det upplevs dock som
oflexibelt, och föreningen för yngre lä-
kare vill införa scheman som tar mer
hänsyn till individen och behovet av ut-
bildning. 

På ortopeden på Amager innebär
schemat att yngre läkare ofta har ledigt
tre fyra dagar efter en jour. 

– Det försämrar kontinuiteten på av-
delningen och man får inte alltid reda på
vad som händer de patienter man lagt in,
berättar Henrik Reinhard, AT-läkare. 

Han har just varit ledig i tre dagar ef-
ter en nattjour.

– Efter jour
mister man
rytmen i
sömnen, och
därför tror jag
att det på lång
sikt är bra att
inte ha så
många jourer.
Men jag är
ung, har ingen
familj och
skulle gärna
vilja arbeta
mer än vad jag
gör. Tyvärr
får jag inte
det, säger han. 

Förklaringen är att arbetsgivarna i
Köpenhamnsområdet inte anser sig ha
råd med övertidsarbete. •

Yngre läkare vill ändra oflexibelt schema

Problem att 
arbetstidsregler
inte följs

AT-läkaren Henrik
Reinhard vill arbeta
mer, men får inte.

Även svensk lagstiftning ska an-
passas till EUs arbetstidsdirektiv.
Just nu arbetar Näringsdeparte-
mentet med en proposition som
väntas vara klar i mitten av mars.
Regeringen räknar med att en lag-
ändring kan träda i kraft redan
den första juli. •


