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annons

nya arbetstidslagen

gå om vi får färre jourer, und-
rar Svartholm.

Inga kontakter har hittills
förekommit mellan facket och
arbetsgivaren. Enligt Svart-
holm har arbetsgivaren gjort
konsekvensanalyser kring
verksamheterna utan samar-
bete med facket. Endast några
enstaka kliniker har deltagit i
arbetet och deras bud har va-
rit att de inte klarar av att lösa
beredskapsjourerna. Facket
har begärt förhandlingar om
avstegsavtal, men fått nej från
landstinget. I slutet av okto-
ber ska arbetsgivaren och
facket träffas för en första för-
handlingsdiskussion.

Även i Västerbottens läns
landsting finns det risk för
nedskärningar i joursjukvår-
den. Landstingsdirektören
Sofie Edberg har i ett press-
meddelande deklarerat att
vissa verksamheter inte klarar
omställningen till de nya ar-
betstidsbestämmelserna, vil-
ket kan tvinga landstinget till
en situation »som är antingen
olaglig eller innebär oaccep-
tabla konsekvenser i form av
neddragningar av verksamhe-
ter«. 

Exempel är små kliniker
med dygnet runt-verksamhet
i inlandet, mindre jourlinjer
vid sjukhusen i Lycksele och
Skellefteå och smala speciali-
teter vid Norrlands universi-
tetssjukhus i Umeå. 

– Det är orealistiskt att vi
ska klara det till årsskiftet.
Jour på vårdcentraler och i

mindre verksamheter som ex-
empelvis Lycksele sjukhus’
kvinnoklinik, som bara be-
mannas av fyra läkare året
runt, klarar vi inte att lösa, sä-
ger Margit Håkansson, en av
dem som förhandlar om ar-
betstidsfrågan från landsting-
ets verkställande ledning.

Läkarföreningen vet att dis-
kussioner förekommit om
samordnade jourer.

– Landstinget har sagt att
det är tänkbart med samjou-
rer mellan exempelvis två
vårdcentraler som ligger på
tio mils avstånd, säger Johan
Ljungberg, ordförande i Väs-
terbottens läns läkarförening.

Sedan februari pågår möten
om arbetstidsfrågan mellan
arbetsgivare och facket. »Bra
diskussioner«, kommenterar
ordföranden. Men arbetsgiva-
ren har än så länge inte velat
diskutera avstegsavtal. Ar-
betsgivaren avvisar en sådan
utväg genom att hänvisa till
den tolkning om force majeu-
re som Sveriges Kommuner
och Landsting gjort om stör-
ning under beredskap. 

– Om vi kan hitta en kon-
struktion som inte ger en för-
sämring utifrån de nya arbets-
miljökraven, är det möjligt att
skriva avstegsavtal. Vi får inte
kompensera läkare i pengar
utan i ledig tid. Det är dilem-
mat, säger Margit Håkansson.

Agneta Borgström
agneta.borgstrom@lakartidningen.se

De flesta läkare hade redan
undertecknat uppropet, and-
ra passade på att göra det un-
der lunchen. På fredagen stod
Maria Kvist, fackligt ombud
för läkarföreningen på Karo-
linska Universitetssjukhuset,
i personalmatsalen med det
upprop som i veckan gått ut
till alla medlemmar i Stock-
holms läkarförening. 

Facket tar nu till denna
kampåtgärd mot arbetsgiva-
rens förslag på arbetstidsför-
ändringar, till exempel skift-
arbete och planer på att för-
lägga ordinarie arbetstid till
helger. En av dem som under-
tecknade listan var Jaakko

Patrakka, AT-läkare på orto-
pedkliniken.

– Treskiftsschema är något
som man försökt i Finland,
men inte lyckats särskilt bra.
Kontinuiteten blir sämre.

Georg Jaremko, överläkare
på avdelningen för cytologi,
skrev under namnlistan utan
att tveka. 

– Min avdelning kommer
inte att drabbas så mycket.
Men det verkar som att andra
får nya scheman och arbetsti-
der som blir väldigt opraktis-
ka. Jag reagerar också över ar-
betsgivarnas sätt att köra över
läkarna.

Agneta Borgström

Namninsamling mot arbetstidsregler 
på Karolinska Universitetssjukhuset

AT-läkaren Jaakko Patrakka skrev på när Maria Kvist, fackligt ombud,
stod i personalmatsalen på Karolinska. Foto: Agneta Borgström
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