
Ändringarna i Arbetstidslagen
(ATL), som träder i kraft den
1 januari 2007, kommer att få
förödande konsekvenser i form

av nedmontering av sjukvården i gles-
bygd. Idag finns på många ställen i lan-
dets glesbygd en jour-/beredskapsverk-
samhet samt, främst i Jämtland, Väster-
botten och Norrbotten, även akutvårds-
avdelningar anslutna till vård-/hälso-
centraler. Denna organisation motive-
ras av långa avstånd till sjukhus och ett
rättvisekrav där glesbygdsborna i störs-
ta möjliga mån skall ha en rimlig tillgång
till akut vård på samma sätt som männi-
skor i mer tätbefolkade områden. 

De jourlinjer som sköter beredskapen i
glesbygd består av maximalt 7–10 läkare,
oftast betydligt färre, t ex 3–5 läkare.
ATL i sin tänkta utformning innebär
bland annat en regel om 11 timmars
sammanhängande dygnsvila. Detta in-
nebär att läkaren vid en kortvarig stör-
ning på kvällen eller natten tvingas att
vara ledig nästkommande dag – man kan
således inte ha schemalagd mottagning
dagen därpå. 

ATL kommer att innebära svårigheter
på flera olika plan:
• För patienterna innebär det längre

väntetid till läkarbesök. Att vikarie-

besätta denna typ av ledighet är
omöjligt på en liten vårdcentral.

• Jourpassen på helger blir så korta att
det inte går att få dit vikarier; vikarier
är på många ställen redan idag en
nödvändighet för att upprätthålla en
jourlinje.

• Om den egna arbetsplatsens läkare
skall dela på jourbördan enligt nya
ATL innebär det att man sannolikt
får gå jourdygn varannan helg eller
ännu oftare.

• På många ställen i glesbygden har
man från rekryteringssynpunkt in-
fört olika system för sammanhållen
ledighet, exempelvis Strömsunds-

modellen där man arbetar två veckor
och är ledig den tredje veckan. Denna
arbetsmodell har visat sig framgångs-
rik och resulterat i anställning av fle-
ra fasta läkare de senaste åren. Förut-
sättningarna för sammanhållet uttag
av jourkompensation försvinner. 

• Ytterligare en aspekt på rekrytering
är möjligheten till att över huvud ta-
get få vikarier. De vikarier vi nu an-
ställer, som ofta återkommer regel-
bundet, torde inte vara intresserade
av att arbeta i en modell där man
tvingas till ledighet vissa dagar de
veckor man arbetar vid en vårdcen-
tral men där man i övrigt inte har nå-
gon förankring.

• Man tappar dessutom ett viktigt inci-
tament till att en del läkare söker sig
till glesbygd – nämligen att där finns
akutplatser, dvs det finns en sam-
manhållen öppen- och slutenvård. 

I landstingen pågår just nu förtegna
konsekvensanalyser. Indikationer finns
att flera landsting funderar på att lägga
ner jour- och beredskapslinjer i glesbyg-
den eller slå samman till större områ-
den. Detta innebär ytterligare försäm-
rad vårdservice för glesbygdsbon med
ännu längre avstånd till kompetent
vård. Dessutom slås förutsättningarna
undan för att med acceptabel medicinsk
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EUs arbetstidsdirektiv, som börjar gälla fullt ut från den
1 januari 2007, kommer att få stora negativa konsekven-
ser för sjukvården i Sveriges glesbygd genom försämrade
rekryteringsmöjligheter, nedlagd jour och beredskap och
nedlagda akutplatser. Det räcker inte med lokala avtal
mellan landsting och läkarföreningar, utan det behövs
centrala förhandlingar för att glesbygdens problem ska
uppmärksammas på ett rättvist sätt. Kan vi räkna med
Läkarförbundets stöd för vår ståndpunkt?

Närvårdsavdelningen i Strömsund – en vårdform som omnämns i artikeln och som är unik för
glesbygdssjukvården. 
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säkerhet kunna driva akutvårdsplatser i
glesbygd om inte jourhavande läkare
finns till hands inom rimlig tid. 

Akutvårdsplatserna i glesbygd utgör
en effektiv och förhållandevis billig
vårdform med ett brett spektrum av
bland annat akutmedicin, invärtesmedi-
cin, infektionssjukdomar, geriatrik, äld-
repsykiatri, rehabilitering, terminalvård
och hospiceverksamhet. Akutvårdsplat-
serna innebär ett högkompetent om-
händertagande och vård på nära håll, en
service som alltid varit mycket uppskat-
tad av både patienter och anhöriga. 

Avvecklar man jour/beredskap så
läggs akutplatserna ner, och vi får ytter-
ligare en centralisering av sjukvårdsre-
surserna till städerna.

Svensk förening för glesbygdsmedicin
vill med denna artikel varna för konse-
kvenserna av den nya Arbetstidslagen
om den genomförs i enlighet med den
ursprungliga utformningen – konse-
kvenser som hotar hela hälso- och sjuk-
vården i glesbygd genom svårartade re-
kryteringsproblem, nedlagd jour och be-
redskap och nedlagda akutplatser. Vid
den sjätte nationella konferensen i gles-
bygdsmedicin i Strömsund i maj 2006
var mötet enigt både vad gäller oron för
en försämrad sjukvård, som man dess
utom känner att man inte kan försvara,
och om att vi ser stora personliga arbets-
miljöförsämringar med förslaget.

Vården i glesbygd bygger idag på en väl
fungerande primärvård, på sina håll
även med slutenvårdsplatser. En hörn-
sten i verksamheten är jour/beredskap,
på vilket övriga delar vilar tungt. Insat-
sen är fundamental för människors rätt
till en likvärdig sjukvård, men inte sär-
skilt belastande för dem som utför den. 

Vi ser det som angeläget att Läkarför-
bundet uppfattar genomförandet av
ATL i glesbygd som ett problem. Avsik-
ten är att landstingen och lokala läkar-
föreningar skall sluta lokala avtal om
eventuella avsteg. Vi anser att centrala
förhandlingar bör ske för att glesbyg-
dens problematik skall uppmärksam-
mas på ett rättvist sätt. Är Läkarförbun-
det redo att ta strid i denna fråga på ett
sätt som löser även glesbygdens pro-
blem på ett pragmatiskt sätt eller står vi
som valt att utföra vår medicinska gär-
ning i glesbygd ensamma i denna fråga?

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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Svar:

Centrala förhandlingar
ingen framkomlig väg
Anders Ehnberg tar i sitt debattinlägg
upp en viktig del av sjukvården i Sverige,
den som utförs i glesbygd. Förhållanden
i glesbygd är inte desamma som på and-
ra håll i landet, men i Hälso- och sjuk-
vårdslagen står att »målet för hälso- och
sjukvården är en god hälsa och en vård
på lika villkor för hela befolkningen«.
Hur uppnår vi det idag? Och vad händer
efter att den nya Arbetstidslagen (ATL)
införts?

Arbetstidslagen är ett skydd för arbets-
tagarna, och arbetsgivaren är skyldig att
efter årsskiftet 2006/2007 tillämpa de
nya skyddsbestämmelserna. Regeln om
11 timmars sammanhängande dygnsvila
grundas på forskning som visar negativa
effekter på de arbetstagare som arbetar
långa arbetspass. Denna grundregel är
bra, både för läkare och för våra patien-
ter.

Vi ser dock från Läkarförbundet att det i
vissa fall kommer att innebära stora ne-
gativa konsekvenser; Anders Ehnberg
nämner sjukvård i glesbygd som ett ex-
empel. Det är inte självklart att arbets-
miljön för läkare blir bättre vid en myck-
et strikt tillämpning av den nya Arbets-
tidslagen. I EUs arbetstidsdirektiv och i
lagen finns därför utrymme att göra
nödvändiga lokala anpassningar av re-
gelverket genom att träffa kollektivavtal
som tar hänsyn till de lokala verksamhe-
ternas behov och förutsättningar. Det är
mycket viktigt att dessa avtal verkligen
grundas på hur verksamheten ser ut på
den enskilda kliniken/vårdcentralen.

Läkarförbundet har haft mycket kontak-
ter med både Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL) och enskilda regioner
och landsting i denna fråga. Tyvärr finns
det inte en samsyn om hur vi ska lösa de
nya reglerna för att verksamheten ska
fungera optimalt. För många primär-
jourer kommer det att innebära kortare
arbetspass, men i övrigt kommer inte
arbetsformerna att påverkas nämnvärt.
För beredskapsjourer är det dock knepi-
gare, och här har vi olika syn på hur den
frågan ska hanteras. 

När kartläggningar och konsekvens-
analyser är gjorda i verksamheterna ut-
går vi från att kontakt kommer att tas

med de lokala läkarföreningarna för att
lösa de situationer där man måste göra
avsteg från 11-timmarsregeln. Vi kom-
mer att arbeta för att finna lösningar
som tillgodoser både läkarnas berättiga-
de krav på en rimlig arbetsbelastning
och arbetsmiljö och att verksamheten
kan bedrivas på ett från patientsyn-
punkt rimligt sätt. Ur Läkarförbundets
synvinkel måste de avvikelseavtal som
träffas i första hand tillgodose skydds-
aspekten i lagen, så att läkarna får en så
god arbetsmiljö som möjligt samt att
högst möjliga medicinska säkerhet kan
tillgodoses.

Läkarförbundet uppfattar inte genom-
förandet av ATL i glesbygd i första hand
som ett problem. Regler måste följas
överallt. Men lagen ger alltså utrymme
för anpassningar, vilket kommer att be-
hövas bl a i glesbygd. Ehnberg anser att
centrala förhandlingar bör ske för att
glesbygdens problematik ska uppmärk-
sammas, men det är ingen framkomlig
väg. På central nivå finns inte den kun-
skap som behövs för att göra anpass-
ningar efter de unika förhållandena i
olika verksamheter. Även i glesbygd
kommer det att behövas flera olika lös-
ningar för att verksamheterna ska kun-
na bedrivas på ett säkert sätt.

Ehnberg undrar om Läkarförbundet är
berett att ta strid för glesbygden. Läkar-
förbundet är berett att ta strid för att
läkare ska få en god arbetsmiljö och våra
patienter en högkvalitativ och säker
vård! Om det finns en dold agenda hos
arbetsgivaren kan jag inte svara på; för-
hoppningsvis är de också intresserade
av att kunna leverera en god och säker
vård till hela befolkningen. 

Det är nu oerhört angeläget att alla lä-
kare engagerar sig i att ta fram en funge-
rande arbetstidsförläggning som är ac-
ceptabel efter årsskiftet. Bästa sättet att
få det att fungera är om vi själva har för-
slag på hur det ska se ut. Denna fråga
står högst på dagordningen för alla loka-
la läkarföreningar och för Läkarförbun-
det centralt. Tiden börjar bli knapp och
vi måste lösa frågan de närmsta måna-
derna.

Eva Nilsson Bågenholm
ordförande, Sveriges läkarförbund
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