
❙ ❙ Det är dags att avliva myten om att
EU-direktiven när det gäller arbetstids-
lagstiftningen innebär att sjukvården i
Sverige måste anställa 3 000 nya läkare.
På Sjukhuset i Varberg har vi testat att
göra läkarscheman som följer grunderna
i direktiven. Resultatet blev att det går att
dra runt en verksamhet med samma
läkarbemanning som idag. Det krävs så-
ledes ingen nyrekrytering. Vi hävdar att
den klinik som idag har möjligheter att
driva en jourlinje och en bakjourslinje
med egna medarbetare klarar detta även
om Arbetstidslagen förändras enligt de
EU-direktiv som finns idag.

All läkartjänstgöring är schemalagd
I våra »spökscheman« har vi räknat med
elva timmars dygnsvila och slopade jou-
rer, det vill säga att all läkartjänstgöring
är schemalagd. Vi har inte schemalagt
bakjourerna eftersom dessa räknas som
beredskap och inte faller under defini-
tionen av jourtid. För stora kliniker är det
emellertid fullt möjligt att schemalägga
även bakjouren.

Vi är övertygade om att en schema-
läggning av läkarnas arbetstid får många
positiva effekter. Det leder till en ökad
kontinuitet för både medarbetare och pa-
tienter. Det är uppenbart att arbetsmiljön
förbättras när medarbetarna inte behöver
arbeta långa jourpass och när de får re-
gelbunden ledighet istället för långa,
ihopsamlade jourkompensationsledig-
heter.

Ökad säkerhet i vården
Mer utvilade medarbetare som inte job-
bar så långa pass i sträck ger också en

ökad säkerhet i vården. Det är också ve-
tenskapligt bevisat att långa arbetspass,
begränsade möjligheter till vila och åter-
hämtning samt nattarbete är skadligt för
hälsan och ger sämre reaktionsförmåga,
sämre omdöme och en sämre förmåga
att hantera stress. Sunt förnuft säger att
det inte går att skjuta upp vila och åter-
hämtning i flera dagar eller veckor. Med
schemalagda arbetstider kommer läkar-
na att få en hälsosammare livssituation,
vilket är något som många yngre läkare
efterfrågar.

Schemaläggningen en lokal fråga
Exakt hur schemaläggningen ska gå till
finns det ingen standardlösning på. Det
är upp till varje klinik/verksamhet att av-
göra hur läkarnas scheman ska se ut. Det
enklaste är givetvis att införa ett traditio-
nellt treskift med för-, eftermiddags- och
nattpass. I vissa fall kan det säkert vara
en fördel att låta någon eller några läka-
re enbart arbeta dagtid. Det kan exem-
pelvis handla om äldre läkare som, enligt
Läkarförbundets rekommendationer,
bör undvika obekväma arbetstider. Det
finns heller inga hinder för att införa så
kallade önskescheman.

Dags bryta med gamla föreställningar
Vi anser att det är hög tid att bryta ett
gammalt och förlegat synsätt på läkarnas
arbetstid. Läkare är inga övermänniskor
som bättre än andra klarar långa arbets-
pass och korta viloperioder. Att använda
ekonomiska argument för att slippa en
positiv utveckling håller inte heller. Med
oförändrad årsarbetstid får vi ut lika
många läkartimmar som i dagsläget. På
köpet får vi de fördelar vi tidigare nämn-
de, bättre arbetsmiljö och en ökad säker-
het för patienterna! •
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Debatt

EU-anpassad arbetstid 
kräver inte fler läkare!

Det är en myt att Sverige måste anställa 3 000 nya läkare för att upp-
fylla EUs direktiv när det gäller arbetstidslagstiftningen. Försök på
Sjukhuset i Varberg visar att det med schemaläggning av läkarnas
arbetstid går att klara verksamheten enligt EU-direktiven med oför-
ändrad läkarbemanning. De positiva effekterna är många: ökad kon-
tinuitet, bättre arbetsmiljö och säkrare vård.
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principer som gör sjukvården effektiva-
re och ökar människors livskvalitet. 

Varje insiktsfull människa och politi-
ker måste säga sig att denna proportion
är oansvarigt låg – inte minst i en tid med
skenande utgifter för sjukskrivningar.
Om inte en väsentlig och snar förstärk-
ning av finansieringen sker kan vi snart
avskriva Sverige som en ledande nation
inom medicinsk grundforskning. Alla
rykten som säger att svensk biomedi-
cinsk grundforskning är välfinansierad
är falska.

Förslag
Här är några konkreta förslag:
1. Öka den statliga satsningen på medi-

cinsk forskning till amerikansk nivå i
relation till folkmängden. Det skulle
kunna betalas genom en marginell
sänkning av sjukförsäkringsersätt-
ning och högkostnadsskydd. På det
sättet överförs indirekt medel till
bättre behandling av svårt sjuka pati-
enter.

2. »Akademiska hus« som förvaltar alla
byggnader för universiteten har
hundratals miljoner kr i vinst varje år
– dessa pengar kommer från universi-
tetens ansträngda budget. Låt »vins-
ten« gå till Vetenskapsrådet istället
för till Finansdepartementet och se-
dan återanvändas för forskning.

3. Långsiktigt kan man överväga att yt-
terligare stärka vår kompetens genom
att använda en del av medlen  för im-
migration (av ca 50 miljarder kr) för
att stödja invandring av ledande fors-
kare. Det finns i USA ett överskott av
mycket kompetenta forskare från oli-
ka delar av Europa som längtar tillba-
ka om goda forskningsfinansierings-
möjligheter kan skapas (se Time 13/1
2004).

4. Alla politiker som kandiderar till EU-
parlamentet bör läsa artikeln i Time
och informera väljarna om hur de tän-
ker motarbeta den akademiska kom-
petensflykten från EU. Vi måste få
veta vilket parti som verkligen enga-
gerar sig i denna nyckelfråga för EU.

5. Kanske näringslivets rikaste skulle
kunna donera mer till universiteten,
liksom deras USA-kollegor gör? 
Familjerna Kamprad och Rausing
skulle kunna göra en lika viktig insats
för svensk forskning som tidigare 
familjerna Wallenberg, Hughes och
Rockefeller. 
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