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Det är arbetsgivarnas ansvar 
att bakjoursansvariga läkare 
får nödvändig utbildning och 
kompetensutveckling. Medel 
bör kunna tas från patientsä
kerhetsmiljarden, anser Sve
riges läkarförbund. Att vara 
bakjour bör också resultera i 
högre lön.

Sjukvårdens spe-
cialisering under 
det senaste halv-
seklet har lett till 
en mer uttalad 
subspecialise-
ring. Att vara 
bakjoursansva-
rig läkare har 
blivit ett mer 
krävande upp-
drag än tidigare, 
och det är svårt med nyre-
kryteringen – något som på-
verkar patientsäkerheten. 
Bakjouren ska även lösa ad-
ministrativa uppgifter, som 
problem med för få sjuk-
vårdsplatser och att ta kon-
takt med andra samhällsin-
stanser. 

En arbetsgrupp inom Läkar-
förbundet med representan-
ter från utbildnings- och 
forskningsdelegationen 
(UFO), Sjukhusläkarna med 
flera har nu tagit fram skrif-
ten »Kompetensutveckling 
för bakjoursansvariga – en 
patientsäkerhetsfråga«. 

Läkarförbundet skriver att 
arbetsgivarna måste avsätta 
tid och resurser för nödvän-
dig kompetensutveckling och 

att specialitetsföreningar 
tillsammans med arbetsgi-
varna ska skapa utbildnings-
program. Finansiella medel 
bör kunna tas från den så 
kallade patientsäkerhetsmil-
jarden för att ta fram utbild-
ningsprogram för bakjours-

ansvariga läkare.
Några generel-

la rekommenda-
tioner för kom-
petensutveckling 
anger inte Läkar-
förbundet. Men i 
några allmänna 
rekommendatio-
ner punktas be-
hov av en befatt-
ningsbeskrivning, 
att ange syftet 
med utbildningen, 

göra behovsinventering, ha 
tydliga lärandemål m m samt 
att ställa uttryckliga krav på 
att arbetsgivaren ska finan-
siera utbildningsplatsen och 
att deltagarna ska få tid av-
satt för utbildningen. Man 
bör också undersöka möjlig-
heterna att få finansiellt stöd 
för utveckling av utbildnings-
program ur patientsäker-
hetsmiljarden.

Enligt Läkarförbundet och 
Sveriges Kommuner och 
landsting är bakjoursarbete 
klassificerat som ett led-
ningsuppdrag, vilket bör an-
vändas i lokala löneförhand-
lingar och vara lönegrundan-
de. 

Björn Enström
läs mer på Lakartidningen.se

Förvaltningsrätten i Stockholm 
avslog den 25 november läke
medelsföretaget GlaxoSmith
Klines (GSK) överklagande av 
den senaste upphandlingen av 
HPVvaccin som vanns av kon
kurrenten Sanofi Pasteur 
MSD:s Gardasil. 

Domstolen bedömer att 
landstingen inte bröt mot upp
handlingslagstiftningen ge
nom att ta hänsyn till andra 
data än statistiskt signifikanta 
vid bedömningen av vacciner
nas skydd mot livmoderhals
cancer. n
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Upphandling av HPV-vaccin står fast




