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Livlig debatt om sjukvårdspolitiken

❙ ❙ Enligt en arbetstidsenkät som Sveriges
yngre läkares förening nyligen genomfört
är det inte ovanligt med arbetspass på upp
till 26 timmar (se LT 12/2004). Ibland
helt utan möjlighet till vila. En tredjedel
av de tillfrågade uppgav att de ibland el-
ler ofta var så trötta under nattjouren att
patientsäkerheten hotades.

Arbetstidens längd är ett problem
som diskuteras i alla läkargrupper som
går jour. Under våren väntas regeringen
lägga fram en proposition om ny arbets-
tidsreglering för att anpassa den svenska
lagstiftningen till EUs arbetstidsdirek-
tiv.

En utredning som arbetat med frågan
har bland annat föreslagit att den sam-

manlagda veckoarbetstiden inte ska
överstiga 48 timmar i genomsnitt. Till
arbetstid ska då även räknas övertid och
jour förlagd till arbetsplatsen. Dessutom
ska arbetstagaren ha rätt till 11 timmars
dygnsvila per 24-timmarsperiod.

Förändringen av den svenska lagstift-
ningen har dröjt, trots påtryckningar från
EU-kommissionen. Bland annat beror
dröjsmålet på stor oenighet mellan ar-
betsgivar- och arbetstagarparterna. Se-
naste budet är att en proposition ska
komma till riksdagen i maj. Planen är att
lagförändringen ska träda i kraft vid
årsskiftet men många tycker att tidsmar-
ginalerna i så fall är väl snäva.

Läkartidningen frågade 10 läkare hur

deras arbetspass ser ut: 

Andy Maun, AT i Lidköping
– Tjugofyra timmar

vid enstaka tillfällen
som introduktion till
jour. Men normalt 16
timmar.

– Självklart att ar-
betsförmågan sänks. Pi-
loter inser det, men det
gör inte läkare. Efter 16 timmar jobbar
man inte lika bra. 

Martin Berger, AT i Hudiksvall
– Just nu är jag på psyk och har åtta

timmars arbetsdag. På kirurgen var det

Hur långt är ditt längsta arbetspass inklusive jour?

Anser du att passens längd påverkar dina möjligheter att göra ett bra jobb?

❙ ❙ Ordförande Marie Wedin hälsade väl-
kommen till Sjukhusläkarföreningens
fullmäktigemöte med att poängtera vik-
ten av föreningens existens.

– Det finns de som menar att sjuk-
husläkarna utgör en så stor del av Läkar-
förbundet att det inte skulle behövas en
egen förening eftersom våra intressen
tillvaratas automatiskt.

– Men vi behövs! Det är skillnad på

att vara sjukhusläkare och
distriktsläkare, eller underläka-
re, eller privatläkare. Förbundet
är beroende av sina sjukhuslä-
kares synpunkter!

Marie Wedin blev vid mötet
omvald till Sjukhusläkarför-
eningens ordförande på ytterli-
gare två år. (LT)

Frågan om vilken sjukvårdspoli-
tik som Sjukhusläkarföreningen
ska driva och hur den ska föras
fram var den som väckte mest
engagemang under föreningens
fullmäktigemöte i förra veckan.

❙ ❙ – Läkarförbundet har i sitt sjukvårds-
politiska program inte fångat upp signa-
lerna om att landstingens roll som
sjukvårdshuvudman bör upphöra!

Det sa Göran Holmberg, Stockholms
sjukhusläkarförening, som menade att
förbundets förslag till sjukvårdspolitiskt
program är för tamt. Enligt honom finns
det goda möjligheter att påverka den ut-
vecklingen just nu. 

– Ansvarsutredningen söker vad som
ska komma istället för landstingsorgani-
sationen. Om vi spelar våra kort väl har
vi nu ett gyllene tillfälle att få bort lands-
tingens styrning, sa Göran Holmberg.

Förbundsordförande Bernhard Gre-
win, som också varit ordförande för ar-
betsgruppen som tagit fram programför-
slaget, påpekade att det där också före-
slås att landstingens roll som politisk hu-

vudman och beställare tas bort. Bern-
hard Grewin hävdade också att förbun-
det genom sitt sjukvårdspolitiska pro-
gram, som nu varit ute på remiss bland
delföreningar och medlemmar, gör ett
försök att hitta en samlad förbunds-
politik.

– Vi vill vara med på tåget för att kun-
na påverka färdriktningen.  Då måste vi
ta fram en färdriktning, men den ska inte

vara omfångsrik och
detaljerad och gå på
djupet utan vara en
rampolitik för att
kunna påverka.

Lars Nevander,
styrelseledamot i
Sjukhusläkarför-
eningen, ryckte ut
till försvar för Lä-
karförbundet håll-
ning.

– Att Läkarför-
bundet vågar lägga
ett så pass radikalt
förslag är en fram-
gång.

Men Gunnar Lindblom, Sjukhuslä-
karföreningen i Kronoberg, tyckte att
man höll på att gå i en vanlig fälla.

– Ekonomifällan. Vi i Kronoberg vill
inte att vi ska ge oss in i den debatten.
Vad vi ska debattera är den medicinska
kunskapen som ska styra vården.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

Göran Holmberg är kritisk mot Läkarförbundets förslag till
sjukvårdspolitiskt program. 
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»Sjukhusläkarföreningen behövs«

Marie Wedin, Sjukhusläkarföreningens ordförande,
hälsade välkommen till fullmäktigemötet.


