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Aktuellt och reportage

En utvidgad rätt till jourbefrielse
för gravida har tagits med i Jön-
köpings läns nya jouravtal, som
blev klart i förra veckan.

❙ ❙ Det nya jouravtalet i Jönköpings
län ger gravida läkare rätt att när som
helst under graviditeten efter egen
begäran befrias från jourtjänstgö-
ring på obekväm arbetstid. 

– Vi tycker det här är en viktig
arbetsmiljöfråga och det kostar ar-
betsgivaren inget extra i pengar, säger
Bengt Hultberg, ordförande i Jönkö-
pings läns läkarförening.

Enligt den centrala överenskommel-
se som finns mellan Läkarförbundet och
Landstingsförbundet finns en rätt till
jourbefrielse endast under de sista två
månaderna av graviditeten. Jönkö-
pingsavtalet utsträcker rätten till hela
graviditeten, men begränsar den då till
jour utanför kontorstid.  

– Det här sa arbetsgivaren direkt ja
till.

I nr 9 berättade vi i LT om en gravid
läkare i Malmö som hade stött på pro-
blem när hon ville befrias från jour under
graviditeten. Upprinnelsen till frågan i
Jönköping är inget enskilt ärende, utan
snarast ett uttryck för att läkarförening-
en velat lyfta in arbetsmiljöaspekter i av-
talet. Det är lätt att fixera sig vid ersätt-
ningsfrågorna och glömma bort arbets-
miljökrav.

– Det glöms mycket lätt bort, säger
Bengt Hultberg.

Läkarförbundets uppmaning tidigare

i år till verksamhetscheferna i landet att
tillmötesgå gravida läkares önskemål
har också bidragit, säger Hultberg.

Han berättar att många verksamhets-
chefer i länet även tidigare varit positiva
till att befria gravida läkare från jour,
men att det finns undantag. 

– Därför är det viktigt att ha det på
pränt. Då kan verksamhetschefen inte
säga nej. 

Motargument, till exempel att de
andra kollegerna då drabbas av en för
tung börda, ska inte behöva godtas.

– Man ska inte behöva hamna i dis-
kussion om att »ni är för få på kliniken«.
Det går alltid att lösa, säger Bengt Hult-
berg.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Fyra sjukhus
låter inspektera sin AT
❙ ❙ Fyra sjukhus är först ut med inspek-
tioner av AT, läkarnas allmäntjänstgö-
ring. Det är sjukhusen i Kristianstad,
Kalmar, Uddevalla och Norra Älvsborgs
Länssjukhus. Inspektionerna är de förs-
ta sedan det beslutats att AT ska inspek-
teras på samma sätt som specialistut-
bildningen, ST. Hittills har AT-läkare,
verksamhetschefer och studierektorer
på de aktuella sjukhusen svarat på enkä-
ter. I höst äger själva inspektionerna
rum. (LT)

Sexuell läggning med
i diskrimineringslag
❙ ❙ Diskriminering på grund av sexuell
läggning ska vara förbjuden inom det so-
ciala området, t ex hälso- och sjukvår-
den. Det föreslår regeringen, som vill
utvidga lagen om förbud mot diskrimi-
nering att även omfatta sexuell läggning.
Lagändringarna föreslås träda i kraft den
1 januari 2005. (LT) 

Internmedicinare tar
över ordförandeskap
❙ ❙ Björn Fagerberg, ordförande i Svensk
internmedicinsk förening, blir ny ordfö-
rande för Läkarförbundets specialitets-
föreningars representantskapsmöten för
de kommande två åren. Ordförandens
uppgift är att förbereda aktuella frågor
inför representantskapen, som äger rum
två gånger per år, och att vara ordföran-
de på själva mötet. Björn Fagerberg ef-
terträder Bo von Schoultz från Svensk
förening för obstetrik och gynekologi,
som haft uppdraget sedan år 2002. (LT)

ST-läkaren Murielle
Hellsten Caron i Malmö fick ta hjälp av
skyddsombudet för att bli befriad från
jour, se LT nr 9/2004.

Gravida slipper 
»obekväm« jour

❙ ❙ Det är mest lukrativt att vara professor
med överläkartjänst i Skåne, åtminstone
om man tror på statistiken.

Lönestatistiken för läkare som är an-
ställda vid medicinska fakulteter är nu
klar och av den framgår att medianlönen
för en professor/överläkare i Malmö lig-
ger på 47 800 kronor i månaden. Det är
nästan 7 000 kronor mer än vad kolle-
gerna i Stockholm får. Även de profes-
sorer/överläkare som tillhör Mellersta
Skånes läkarförening har en hög medi-
anlön med 46 750 kronor i månaden.
Dessa summor avser enbart vad univer-
sitetet betalar, därtill kommer befatt-
ningsarvodena från landstingen, som
marginellt jämnar ut skillnaderna. Medi-
anen för professorernas/överläkarnas
befattningsarvode per månad ligger i

Malmö och Mellersta Skåne på 25 700
respektive 26 516 kronor och i Stock-
holm på 26 650 kronor.

Arvodena och lönerna avser novem-
ber respektive december i fjol. 

Du som är medlem i Läkarförbundet
kan läsa mer på www.slf.se (LT)

Högre lön i Malmö än i Stockholm
Överförskrivning av
narkotika ses över
❙ ❙ Problemet med överförskrivning av
narkotikaklassade läkemedel ska ses
över. Mobilisering mot narkotika, en
kommitté utsedd av regeringen, tillsätter
därför en arbetsgrupp som ska kartlägga
problemets omfattning och karaktär.
Gruppens uppgift blir också att föreslå
åtgärder för att komma tillrätta med för-
skrivare som systematiskt och medvetet
överförskriver narkotikaklassade läke-
medel. 

Ännu är inte formaliteterna klara.
Bland annat diskuterar man fortfarande
med den läkare som är tänkt att bli grup-
pens ordförande. Förhoppningen är att
gruppen ändå kan börja sitt arbete före
sommaren. (LT)

Förbund slås ihop
❙ ❙ Sveriges Kommuner och Landsting.
Det ska bli namnet på det nya gemen-
samma förbund som bildas när Lands-
tingsförbundet och Svenska Kommun-
förbundet slås samman, enligt förbun-
dens styrelsers förslag. Beslut om det
nya förbundet tas i höst och blir verklig-
het 1 januari 2007. (LT)


