
D
et arbete som de flesta förknip-
par med facket är förhandling-
ar om lön och övriga anställ-
ningsvillkor. Det är förvisso en

av våra viktigaste arbetsuppgifter och är
ofta det som används för att värdera nyt-
tan av att vara med i facket. 

Tidigare var det de centrala förhand-
lingarna mellan Landstingsförbundet
och Läkarförbundet som avgjorde utfal-

let. Med åren har det skett en tydlig för-
skjutning mot alltmer lokala och indivi-
duella löneförhandlingar, där det centra-
la avtalet ska lägga grunden till dessa.

I löneavtalet står att »lönen ska sti-
mulera till förbättringar av verksamhe-
tens effektivitet, produktivitet och kvali-
tet. Därför ska lönen vara individuell och
differentierad«. För läkare är det natur-
ligt att individens bidrag till verksamhe-
ten ska synas i lönekuvertet. 

Nuvarande centrala avtal löper ut i
slutet av mars, och båda parter överläm-
nade sina yrkanden före jul. Läkarför-
bundet vill lyfta fram flera viktiga frågor
och gav arbetsgivarna ett ganska omfat-
tande yrkande. Landstingsförbundet gav
oss ett kort och allmänt hållet yrkande,
likalydande för alla fackförbund. Deras
utgångspunkt är den mycket ansträngda
kommunala ekonomin. 

En viktig fråga för oss är kvarstående
osakliga löneskillnader mellan manliga
och kvinnliga läkare – detta trots en bra
jämställdhetslag och aktivt arbete från
de lokala läkarföreningarna. Vi har där-
för föreslagit en speciell jämställdhets-
revision vid sidan av de vanliga löne-
översynsförhandlingarna – vi vill sätta
fokus på frågan och tvinga fram en
skyndsam lösning. I arbetsgivarens för-
slag nämns inte detta problem.

De flesta lokala löneförhandlingar
sker idag i en traditionell årlig löneöver-
syn. På några ställen har de lokala par-
terna infört lönesamtalsmodell. Det är
viktigt att vi fortsätter utveckla de loka-
la förhandlingarna, men oavsett vilken
modell man väljer måste lönesamtal ske
mellan verksamhetschef och läkare, och

lönesamtalets roll måste stärkas. Chefer-
na måste också ges klara mandat och
måste inför alla medarbetare kunna mo-
tivera den lön som sätts! Arbetsgivarens
inriktning är att lönesättningen alltmer
och för alltfler ska hanteras i dialog ar-
betsgivare–arbetstagare.

Arbetsmiljön är för många läkare ett stort
bekymmer. På många orter har man i
samverkan mellan parterna försökt hitta
nya sätt att arbeta, men det har alltför säl-
lan lett till konkreta resultat. Det är nu
viktigt att arbetsmiljöfrågorna tydligare
lyfts fram i den lokala samverkan. 

Grunden finns i arbetsmiljölagstift-
ningen, men parterna måste ta större an-
svar för dessa viktiga frågor. Inte heller
denna fråga finns med i arbetsgivarens
förslag.

En utveckling vi sett under senare år är att
beredskapsjourer ändrat karaktär och
numer är klart hårdare belastade vad gäl-
ler såväl ansvar som arbetsmängd. Er-
sättningen för att vara i beredskap i sitt
hem, redo att när som helst på dygnet
svara på frågor eller åka till arbetsplat-
sen, är extremt dålig. 

Idag utgår en ersättning med faktor
0,2 från kl 07.00 lördag morgon till kl
07.00 måndag morgon. Övrig tid utgår
ersättning med en faktor 0,1. Det innebär
att man endast får 10 procent av sin nor-
mala lön för att vara i beredskap. Detta
motsvarar knappast den bild många har
av att läkare tjänar stora pengar på att
vara jour! Vi kräver att ersättningen
höjs.

Arbetsgivaren önskar att löneavtalen får
en enhetlig utformning för alla anställda
och arbetsgivare. Två stora organisatio-
ner har slutit avtal före jul, Vårdförbun-
det och Akademikeralliansen. De har
undertecknat tillsvidareavtal vilket in-
nebär att resterande förhandlingar för
deras del sker under fredsplikt. 

Det är för tidigt att säga något om vil-
ka frågor som blir dominerande, våra yr-
kanden är mycket olika till karaktären.
De närmaste veckorna kommer att visa
var möjligheter och svårigheter finns.
Det centrala avtalet måste ge bra förut-
sättningar för arbetet lokalt, både för den
lokala läkarföreningen och för den en-
skilde läkaren!
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❙ ❙ Vilka patienter inom psykiatrisk vård
kan bli farliga för sin omgivning? Borde
inte allmänpsykiatrin bättre kunna bedö-
ma risken och på så vis förebygga att
oskyldiga människor i den sjukes om-
givning kommer till skada eller till och
med bringas om livet? 

Jo, anser Socialstyrelsen, som enligt
artikel på nyhetsplats i detta nummer
kritiserar den psykiatriska vårdens han-

tering av riskbedömningar. Man tycks
vilja se mer rapportering när det gäller
risken för våld, innehav av vapen etc.

Hade t ex knivöverfallet mot en lä-
kare i Askersund den gångna veckan
kunnat undvikas om den psykiskt sjuke
gärningsmannen fått en »effektivare«
riskbedömning? Det kan tyckas som en
näraliggande slutsats.

Men det är kanske inte så enkelt. SBU
är i färd med att ta fram ett kunskapsun-
derlag om bedömning av patienters risk
att skada andra. Där ställer man sig frå-
gan om sådana bedömningar över huvud
taget är möjliga att göra med vetenskap-
liga krav på precision.

Sannolikt är det nog så att vi får finna
oss i att även i framtiden leva i en värld
av bara relativ säkerhet på detta område.
Och då blir nästa fråga om det är rimligt
att sjukvården skall tvingas agera som
polisens förlängda arm för att endast
marginellt förbättra chanserna att förut-
se risken för våld eller andra brott.

Faran är stor att man försöker bota ont
med värre. Om stelbenta paragrafer bry-
ter förtroendet och relationen mellan pa-
tienter och läkare/sjukvård kommer san-
nolikt många av de farligaste »riskpati-
enterna« aldrig att ens söka hjälp. De kan
förbli oidentifierade »tickande bomber«
i samhället.

Överfallet i Askersund hade knappast
kunna förebyggas med psykiatriska risk-
bedömningar. Skyddet för läkare är en
arbetsmiljöfråga. Det är en uppgift för
arbetsgivaren att skapa säkraste möjliga
arbetsplatser genom fysiskt skydd, larm,
närhet till medarbetare och utbildning
för hantering av hot och överfall. •
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