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L äkarnas arbetstider har 
diskuterats i medierna de 
senaste veckorna. Röster 
har höjts för att jouravtalet 

måste tas bort eftersom läkarna 
påstås arbeta för lite och tjä-
nar för mycket. Det rör sig 
om väldigt svepande utspel 
som drar alla verksamhe-
ter över samma kam. 

Samtidigt framställs 
läkarna som orsaken 
till att för lite vård pro-
duceras.  Slutsatser som 
är gravt förenklade och 
till stora delar felaktiga.

Först och främst tror jag 
att alla är överens om att 
utan läkare stannar sjukvår-
den. Detsamma gäller att vi vill få 
så mycket och så högkvalitativ sjuk-
vård som möjligt för de pengar som satsas. 

Diskussionen om hur läkarnas arbetstid an-
vänds och planeras måste ske ut ifrån verksamheter-
nas olika behov. En akutmottagning och en intensiv-
vårdsavdelning måste självklart ha hög kompetens 
på plats hela dygnet. Däremot vore det ineffektivt att 
utföra planerad sjukvård natte tid. 

För många kliniker räcker det med att det finns 
läkare i jour och beredskap för att rycka in om nå-
got händer. En transplantationsklinik har exem-
pelvis inte samma behov som en hudklinik. Det gäl-
ler att planera varje verksamhet utifrån dess unika 
behov.

V arje medarbetares arbetstid måste plane-
ras så att den används på mest kostnadsef-
fektiva sätt. Många hänsyn måste tas, ex-
empelvis krav på en högkvalitativ och pa-

tientsäker vård, hög produktivitet, utbildning, 
handledning, fortbildning och forskning.

De flesta verksamheter har i dagsläget svårt att få 
läkartiden att räcka till, och de flesta läkare känner 
stor press i arbetet. Den arbetsmiljöundersökningen 
vi nyligen genomfört visar tydligt detta. För att få 
verksamheten att gå runt tar många in hyrläkare.

Läkarnas arbetstider regleras av EU:s arbetstids-
direktiv, svensk arbetstidslag samt av de kollektiv-
avtal som finns på arbetsmarknaden. Enligt kollek-
tivavtalet med SKL, som är vårt absolut största av-
talsområdet, finns det redan i dag möjligheter att ha 
olika arbetstidssystem för läkare. 

Vanligast är det som kallas jouravtalet. Det inne-
bär att läkares ordinarie arbetstid kan förläggas 

mellan klockan 07 och 21, mån-
dag till fredag, övrig tid räknas 
som jour eller beredskap. I 
specialbestämmelserna för 
läkare finns också möjlighet 
att gå över till annan arbets-

tidsförläggning.
Avtalet innebär alltså 

inget hinder för att 
ändra läkarnas ar-
betstider. 

Om arbetsgivaren 
vill utöka verksam-
heten genom att för-

lägga läkares arbetstider mer 
utspritt över dygnet och över 

fler dagar så innebär det att fler 
läkare måste anställas, eftersom 

läkare redan i dag är fullt sysselsat-
ta. Det innebär också att bl a fler sjuk-

sköterskor behöver anställas, eftersom 
även övriga yrkeskategoriers arbetstid är 
neddragen utanför kontorstid. Inga peng-

ar sparas.

N är läkare tjänstgör aktivt under jour eller 
beredskap betalas oftast dubbel timlön. 
Men när vi inte fullgör arbete under en 
jour, utan är i väntan på att något ska in-

träffa, är kompensationen 0,25–0,50 av en timlön. 
För specialister med beredskap i hemmet är kom-

pensationen 0,063–0,20 av timlönen. Arbetsgivaren 
kan alltså när som helst få en mycket erfaren specia-
list till en mycket låg kostnad. Om läkare i jour och 
beredskap i stället skulle ha vanlig timlön och tillägg 
för obekväm arbetstid skulle det kosta stora sum-
mor. Läkarnas jour- och beredskapsavtal innebär 
således en win–win-situation för både läkare och de-
ras arbetsgivare.

Kritikerna borde ställa frågan om vem som har 
ansvar och överblick över läkarnas arbetsinsatser. 
Tar verksamhetschefen detta ansvar? Finns det till-
räcklig samordning mellan verksamheterna? Utförs 
rätt uppgifter av rätt yrkeskategorier? Finns admi-
nistrativt stöd i tillräcklig omfattning? Passar lä-
karnas och övrig personals arbetstider ihop med pa-
tientflödena?

Slutsatsen är att det finns en förbättringspotenti-
al, och att läkaravtalet ger möjligheter till flexibili-
tet. Men läkare har specifika kompetenser och är 
inte utbytbara på schemarad. Hänsyn måste också 
tas till utbildning, forskning, fortbildning, utrymme 
för reflektion och kollegial dialog.

Till sist måste cheferna ta ett större ansvar.  Ett gott 
chefskap ger förutsättningar för högkvalitativ vård, 
god arbetsmiljö och bra utvecklingsmöjligheter.

Vi välkomnar diskussonen om läkares arbetstid 
och arbetsinnehåll. En bra diskussion utgår emeller-
tid från verksamhetens faktiska behov och inte från 
mediernas gravt förenklade bild! n
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Kontaktuppgifter Sveriges läkarförbund: 
www.lakarforbundet.se, E-post: info@slf.se
Telefon: 08-790 33 00, Fax: 08-20 57 18 
Postadress: Box 5610, 114 86 Stockholm 
Besök: Villagatan 5, Stockholm

»Det gäller 
att planera 
varje verk
samhet 
utifrån dess 
unika 
behov.«

n ledare Ledarredaktör: Michael Feldt
michael.feldt@slf.se
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