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Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) säger ja till
obligatoriska vårdval och fri
etableringsrätt. Däremot avvi-
sar man utredningsförslaget
om att regeringen ska faststäl-
la ett grunduppdrag för primär-
vården. Det beskedet gav SKL i
ett pressmeddelande på freda-
gen.
Beslutet var inte enhälligt, då

socialdemokraterna, vänster-
partiet och miljöpartiet reserve-
rade sig. Även borgerligt styrda

landsting har tidigare i den of-
fentliga debatten tagit ställning
mot förslaget, eftersom det stri-
der mot kommunernas självbe-
stämmanderätt.
Delbetänkandet om att

landstingen blir skyldiga att in-
föra ett vårdvalssystem som ger
patienten rätt att välja mellan
olika primärvårdgivare ingår i
utredningen Patientens rätt i
vården, som kommer med ett
nästa delbetänkande i mitten
av december. �

Gravida läkare i Stockholms
läns landsting kan befrias
från jourberedskap. Stock-
holms läkarförening hoppas
på att avtalet blir prejudice-
rande för övriga landet.

Stockholms läkarförening har
i dagarna slutit ett avtal med
Stockholms läns landsting
som ger gravida rätt att på
egen begäran befrias från
jourarbete på kvällar och nät-
ter.

Avtalet gäller i dagsläget an-
ställa inom den förvaltnings-
styrda sjukvården i Stock-
holms läns landsting, men
kommer successivt att omfat-
ta även de landstingsdrivna
bolagen och på sikt ska för-
hoppningsvis även privat
verksamhet skriva på. 
– Vi på Stockholms läkar-

förening är oerhört glada
över avtalet. Beredskapsbe-
frielse för gravida är något
som vi arbetat för under flera
år, eftersom det finns uppen-
bara och vetenskapligt bevi-
sade hälsorisker med att ar-
beta jour, säger Thomas Flo-
din, ordförande i Stockholms
läkarförening och ledamot i
Läkarförbundets centralsty-
relse.
– Vi hoppas nu att avtalet

ska bli prejudicerande ute i
landet, motsvarande frågan

om att ST-läkares rätt till
tills vidareanställning kommit
att få genomslag, där vi också
var tidigt ute, säger han.
En utvidgad rätt till jourbe-

frielse infördes redan 2004 i
Jönköpings län, men i övrigt
har det varit kärvt att få ige-
nom denna typ av avtal.
– Det har tidigare talats om

att befria gravida vid en viss
månad. Men jourbefrielse ska
gälla meddetsamma. När det
gäller risken för påverkan på
fostret är den tidiga gravidite-
ten som känsligast, säger
Thomas Flodin.
Läkarförbundet fick i fjol -

årets centrala förhandlingar
inget genomslag för krav på
utökad jourbefrielse för gravi-
da. 

SylfsordförandeHeidi Stens-
myren välkomnar avtalet:
– Verkligen roligt. Att gravi-

da inte ska behöva gå jour, och
inte bara befrias de sista må-
naderna, har vi kämpat för
länge. Vi försökte få med det-
ta krav i avtalsrörelsen men
det fick stryka på foten för av-
vikelseavtalseländet.
Enligt avtalet mellan Läkar-

förbundet och Landstingsför-
bundet är gravida berättigade
till jourbefrielse de två sista
månaderna av graviditeten.
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