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Sveriges yngre läkares för-
ening, Sylf, ville att Läkarför-
bundet skulle verka för att or-
dinarie arbetstid för läkare
ska vara 07–17 helgfri måndag
till fredag, istället för som nu
07–21. Fullmäktige gick dock
på centralstyrelsens linje och
avslog motionen. Istället bi-
fölls ett nytt yrkande, som in-
nebär att Läkarförbundet lo-
kalt där det är ändamålsenligt
verkar för att läkararbete kl
07–08 och kl 17–21 måndag–
fredag förläggs enligt jourav-
tal.

Centralstyrelsen menade
att det ursprungliga förslaget
sannolikt skulle leda till ar-
betsgivarkrav på att avskaffa

dagens begränsning av ordi-
narie arbetstid till 07–21, som
är en specialbestämmelse för
Läkarförbundet. Därmed
skulle man få en total kon-
frontation i hela arbetstids-
frågan.

I fullmäktigedebatten väck-
te frågan blandade känslor. 

– Som förtroendemän har
vi fått uppdraget att strida för
våra medlemmar även om vi
tror det är omöjligt. Det vi
tror vi inte kan, det kan vi
inte, sa Heidi Stensmyren,
Sylf.

Inge Eriksson, Västman-
lands läns läkarförening, be-
skrev frågan som djupt olyck-
lig att ta upp på central nivå.

Anders Lindblom, Malmö
läkareförening, beskrev mo-
tionen som modern och ansåg
att Läkarförbundet inte bör
avstå från att driva ärendet
för att försvara ett jouravtal. •

Hur ser egentligen Läkarför-
bundet på regleringen om 11
timmars dygnsvila? Finns det
en splittring mellan vad för-
bundets centrala representan-
ter kommunicerar och vad
medlemmar i gemen egentli-
gen tycker? Det menade i alla
fall flera av fullmäktigeleda-
möterna.

I ett av målen för Läkarför-
bundets sjunde vision står att
»Läkares jour- och arbetstids-
bestämmelser skall utformas
så att en god arbetsmiljö till-
godoses med möjlighet till
flexibla lösningar för indivi-
den«. Det var i samband med
att detta diskuterades som
den nya arbetstidslagen i all-
mänhet och regeln om 11 tim-
mars dygnsvila i synnerhet
togs upp (läs mer om den nya
lagen i LT nr 17/2006). 

Förbundsordförande Eva
Nilsson Bågenholm menade
att detaljarbetet för att hitta
fungerande system i enlighet

med den nya lagstiftningen
måste ske lokalt, till och med
på kliniknivå.

– Men vi gör vad vi kan cen-
tralt för att jobba med frågan
och hjälpa er lokalt.

Och hon poängterade att
det måste vara arbetsmiljön
och inte ersättningen som är
det primära intresset att dri-
va.

Men Erik Hulegårdh, Göte-
borgs läkarförening, efterlys-
te mer tydlighet från Läkar-
förbundet.

– Vi har verkligen försökt
vara kristallklara på den här
punkten, till exempel vad som
ska anses vara force majeur.
Men medlemmarna efterlyser
alltid mer tydlighet tills man
har nått framgång, sa Eva
Nilsson Bågenholm.

Eva Nilsson Bågenholm sa
också att arbetsgivarorganisa-
tionen har en misstanke om
att läkarna enbart vill tjäna
pengar och därför driver ige-

nom avstegsavtal från 11-tim-
marsregeln.

– Därför måste vi visa att vi
inte har en dold agenda bak-
om, sa hon.

Erik Hulegårdh sa att det
här är en bra skyddslagstift-
ning som ska omfatta även lä-
kare.

– Det gäller även 11 timmars
dygnsvila, sa han.

Men alla kollegerna på full-
mäktigemötet höll inte med.

– De flesta medlemmar an-
ser att regeln om 11 timmars
dygnsvila är en katastrof. Vi
måste bestämma oss för om vi
egentligen hellre vill ha av-
stegsavtal och tjäna pengar, sa
Johan Ljungberg, ordförande
för Västerbottens läns läkare-
förening.

Bengt Jernby, ordförande för
Blekinge läkarförening, sam-
manfattade:

– Det här är en spricka i för-
bundet. Medlemmarna vill
inte ha 11 timmars dygnsvila! •

– Det är viktigt att vi går åt
samma håll, så att inte CS
kommunicerar ett budskap
till ministern och vi i lokalför-
eningarna ett annat till våra
landstingsråd.

Det sa Christina Spjut när
hon föredrog Stockholms lä-
karförenings motion om läng-
re remisstider inom förbun-
det. Stockholms läkarför-
ening ser det som en fråga om
delföreningarnas möjlighet
till delaktighet i förbundets
val av väg. Med en liten juste-
ring i den ursprungliga for-
muleringen fick motionären
med sig såväl CS som fullmäk-
tige på att »remisstiden för
förslag från Sveriges läkarför-
bund till ändring av tidigare
ställningstaganden eller till
nya ställningstaganden i frå-
gor av väsentligt vikt för sam-
hället och/eller medlemmar-
na – i de fall där förbundet
disponerar tidplanen – bör
vara minst två månader.« •

aktuellt • Är det möjligt med
11 timmars dygnsvila
på din klinik/motsva-
rande, eller behövs
avstegsavtal? 
Per-Olof
Hansson,
överläkare,
medicinklini-
ken, Sahl-
grenska Uni-
versitetssjuk-
huset/Östra,
Göteborg.

– Det är en skyddslag som
ska följas och då får vi göra det.

Henrik
Östlund, över-
läkare, neuro-
psykiatriska
kliniken, Uni-
versitetssjuk-
huset MAS,
Malmö.

– Vi har en-
bart beredskap, det vill säga
bakjourer, så vi kommer att be-
höva avstegsavtal.

Anne 
Engqvist,
överläkare,
medicinklini-
ken, Norrtälje
sjukhus.

– På bak-
jourssidan är
det svårt utan
avstegsavtal. På primärjourssi-
dan fungerar det utan avstegs-
avtal.

Marie 
Fredriksson,
ST-läkare, me-
dicinkliniken,
Lycksele lasa-
rett.

– Det finns
inga chanser
att det går
utan avstegsavtal. Det är för få
läkare, åtminstone vad gäller
bakjourer.

Margareta
Granlund,
överläkare,
klinisk bakte-
riologi, Norr-
lands univer-
sitetssjukhus,
Umeå.

– Skulle vi
gå av klockan 21 istället för 22
och alltid ta ut komp måndagen
efter jourvecka kan vi klara det
utan avstegsavtal.

Oenighet om dygnsvilan

Verka lokalt för att 07–08
och 17–21 blir jourtid

Remisstid minst
två månader

»Som förtroendemän har vi
fått uppdraget att strida för
våra medlemmar även om vi
tror det är omöjligt. Det vi tror
vi inte kan, det kan vi inte.«




