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Anestesikliniken på Sunds-
valls sjukhus har ett bakjours-
schema som följer lagen. I
bästa fall. Tack vare kompe-
tenta kolleger i primärjourer-
na och färre larm har »stör-
ningar« uteblivit.

Landstinget Västernorrland
kräver att alla verksamheter
ska vara schemaanpassade en-
ligt den nya Arbetstidslagen
före november månads slut. 

På anestesikliniken fanns
ett nytt schema redan i sep-
tember. En konsulterande
schemaläggare har varit
behjälplig med pusslandet av
arbetspassens timmar. 

– Bekymret har varit att
schemalägga just helgbakjou-
rer. Hittills har vi haft tur.
Helgerna har inte varit så be-
lastade med patienter, mer en
tillfällighet än något annat. Vi
har också duktiga kolleger i
primärjoursledet, säger Tho-
mas Blomberg, narkosläkare
och schemaläggare.

För läkare som arbetar bak-
jour från fredag kl 16 till mån-
dag kl 07.30 infaller en ledig
torsdag i veckan före. Om en

läkare får en störning under
helgbakjouren får denne ta ut
kompensationsledighet under
måndag förmiddag.

– I regel går man som bak-
jour in och jobbar lördag mor-
gon samt söndag morgon.
Resten av tiden ska man inte
behöva vara i tjänst och därför
klarar vi kravet på veckovila,
kommenterar Blomberg.  

För primärjourer under
helgen fredag natt och söndag
dag gäller kompensationsle-
dig måndag; för primärjour
lördag dag och söndag natt
blir måndag och tisdag lediga
dagar. Den som jobbar lördag
natt blir ledig hela fredagen.

I dag krävs fler läkare för att
bemanna jourlinjerna, detta
på en jourtung klinik där an-
talet specialister ligger på en

miniminivå, enligt verksam-
hetschef Thomas Bohlin.

– Vi har 20 tjänster, varav 15
specialister och fem ST-läka-
re. Och vi är helt beroende av
att alla finns kvar. Ingen tyck-
er egentligen att den här si-
tuationen är bra, varken läka-
re eller sköterskor, säger
Bohlin.

Effekten blir att bakjours-
helger infaller varannan eller
var tredje helg i stället för,
som tidigare, var fjärde vecka
för läkarna. Ändå har inte så
många protesterat, påpekar
Thomas Blomberg:

– De flesta är väldigt nöjda
med schemaupplägget, efter-
som vi har lyckats att hålla bra
kontinuitet på intensiven.
Ibland kommer det säkert att
halta lite grann. Men många
läkare är tveksamma till att ha
lediga dagar mitt i veckan un-
der en arbetsperiod.

– Ingen vill vara ledig en
torsdag mitt i veckan. Allt det-
ta kommer att göra att vi får
mindre viloperioder och
mindre tid för kurser och kon-
ferenser än tidigare, säger
Blomberg.  

Jonas Wallvik, ordförande i
Medelpads läkarförening, är
inte imponerad av jourpassen
som han ser som bräckliga
system.

– Om primärjouren får ett
traumalarm måste bakjouren
in och jobba. Det räcker med
en oplanerad händelse så blir
det tufft direkt, säger Wallvik.

Förutsättningarna för att klara
arbetsreglerna ser enligt ho-
nom olika ut på klinikerna
och förståelsen för detta sak-
nas från ledningens sida. I
slutet av november ska sche-
maanpassningen på samtliga
kliniker utvärderas för att se
hur arbetet och personalen
påverkats.

– Från fackets sida ligger vi i
vänteläge. Vi vill inte gå in i
några diskussioner om arbets-
tidsfrågan. Vi i den lilla delen
av Sverige förstår inte hur vi
ska driva processen när inte
ens Läkarförbundet får Sveri-
ges Kommuner och Landsting
till förhandlingsbordet. Om
inte de kan lösa det, hur ska vi
kunna göra det?, undrar Wall-
vik. •
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Anestesikliniken på Sundsvalls sjukhus

»Tur att bakjouren inte varit så belastad«

Slutligen en fråga
till arbetsmarknads-
minister Sven Otto
Littorin …

… som den 20/11 (efter den-
na tidnings pressläggning)
träffar de centrala arbets-
marknadsparterna för att höra
sig för om arbetstidsfrågan.

Det har ryktats om att du
vill trycka på Sveriges Kom-
muner och Landsting?

– Jag som minister ska inte
lägga mig i hur parterna ska
agera, men jag vill verkligen
höra deras resonemang, säger
Littorin.

Från SACO har ordförande
Anna Ekström samt Eva Nils-
son Bågenholm, ordförande i
Läkarförbundet, bjudits in till
mötet. •

Flera privata vårdgivare i
Stockholm har hört av sig till
läkarföreningarna för att hitta
samarbetslösningar kring
jourpassen. På Ersta sjukhus
finns snart påskrivna jourav-
tal.

– Arbetsgivarens grundin-
ställning är helt annorlunda.
Det är en jätteskillnad jämfört
med landstinget. Ledningen
förstår våra ståndpunkter och
tycker att våra förslag är bra,
till exempel att vi vill ha sam-
manhållna bakjourslinjer un-
der helger, säger Per Berg-
gren, ordförande i Ersta lä-
karförening.

Sjukhusledningen på Ersta
sjukhus, som är en ideell för-

ening, rev aldrig upp de gamla
jouravtalen. Diskussionen har
utgått från dem när anpass-
ningen till den aktuella
skyddslagen har gjorts. Inom
kort bör avstegsavtal kunna
tecknas, tror ordföranden.

– Vi är nästan färdiga för en
överenskommelse. Sju av de
åtta lokala jouravtalen är kla-
ra. Lösningen bygger på att vi
efter bakjour och primärjour
lägger in administrativ tid i
stället för patientarbete samt
att det blir möjligt att ta ut
kompensationsledighet i an-
slutning till arbetspass, säger
Berggren.

Även andra privata vårdgi-
vare hör av sig till läkarfacket
för att de vill hitta lösningar.

Ett exempel är Förenade
Care, som bland annat driver
palliativ vård vid Byle gård i
Täby och geriatrikavdelning-
en på Löwenströmska sjukhu-
set i Stockholm.  

Anja Beijar, ombudsman
för Stockholms läkarförening,
märker att privata arbetsgiva-
re ser »mer till verksamhe-
tens bästa« då det är ont om
tid inför omläggningen vid
nyår. 

– De privata arbetsgivarna
är självständiga i synen på ar-
betstidsfrågan jämfört med de
offentliga. Sveriges Kommu-
ner och Landsting har lagt en
filt på hela sin verksamhet, sä-
ger Beijar. •

Privata arbetsgivare vill förhandla

Sundsvalls Sjukhus.
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