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aktuellt
riksstämman

Att Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, backat tillba-
ka i arbetstidsfrågan blev
återigen uppenbart under
onsdagens debatt då central-
organisationen gav klartecken
för lokala avstegsavtal.

I förra veckan kom de första
signalerna om att SKL öppnar
för avstegsavtal efter att ny-
heten spridits om framskrid-
na lokala förhandlingar i Väs-
terbottens läns landsting.
Dessutom kom nyligen lands-
tinget i Stockholm överens
med den lokala läkarförening-
en om att godkänna avsteg
från lagen, se Läkartidningen
nr 48/2006. Men frågan är
fortfarande stängd i många
landsting och därmed ett hög-
aktuellt ämne, vilket syntes
på de fullsatta bänkarna vid
Stora scenen där Dagens Me-
dicin höll en debatt i ämnet. 

– SKL har betett sig struts-
aktigt och sagt att andra får
lösa de problem som uppstår.
Läkarförbundet har försökt
att diskutera med dem för att
få dem att förstå att det även

centralt går att uppmana till
en lösning. Vi måste anpassa
lagen till de lokala verksam-
heterna så vi inte behöver
stänga en rad små sjukhus, sa
Eva Nilsson Bågenholm, Lä-
karförbundets ordförande.

Lars Dahlberg (s), vice ordfö-
rande i förhandlingsdelega-
tionen för SKL, menade att
det behövs en »flexibel håll-
ning« i frågan. När frågan om

avsteg återkom en andra gång
höll han med sin motstånda-
re.

– Landstingsdirektörerna
har tidigare bedömt att den
nya lagen ska kunna införas
utan att göra lokala avsteg.
Men det går inte att genomfö-
ra alla förändringar utan av-
steg, sa han och fortsatte:

– Det kommer att behövas
avstegsavtal i slutändan. Den
som inte har den uppfattning-
en har problem med verklig-
hetsuppfattningen. 

Men han tyckte att diskus-
sionen enbart handlade om
att undvika regelverket och
att avsteg är den enda utvä-
gen. I 90 procent av alla verk-
samheter kan Arbetstidslagen
införas utan avsteg, enligt
hans mening. Lars Dahlberg
trodde inte att de politiska
majoritetsskiften som skett i
flera landsting kommer att
påverka förhandlingar kring
arbetstidsfrågan.

– Inte i grunden, men det
kanske finns några dörrar på
glänt nu, sa han.

Agneta Borgström

Vet du vad du har 
för arbetstider 
efter nyår?
Den frågan ställde LT till fem lä-
kare på riksstämman. Från nyår
ska läkarnas arbetstider vara
anpassade till de nya arbets-
tidsreglerna om bland annat 11
timmars dygnsvila.

Fredrik Ahlsson,
neonatolog, Aka-
demiska sjukhu-
set:

– Ha ha, nej,
jag vet inte säkert.
Från arbetstagar-
håll föreslår vi beredskap ett
dygn åt gången och att vi går
hem dagen efter. Jag jobbar of-
tast när jag har beredskap och
idag kan vi fortsätta arbeta da-
gen efter. Vi har inte kommit till
förhandling än.

Mattias Elmér, ST-
läkare i kirurgi,
Värnamo:

– Ja, allt rullar
på som vanligt för
oss som bara går
primärjour och
därför blir det ingen skillnad för
oss. Våra scheman stämmer re-
dan med arbetstidsreglerna.

Carin Sandberg,
hudläkare, Sahl-
grenska Universi-
tetssjukhuset:

– Nej, inte när
det gäller jourer-
na. Vi kör som vi
gjort innan, tills vi får klara di-
rektiv. Till exempel går vi jourer
fredag till måndag och det ska vi
egentligen inte få göra. På nät-
terna sover vi hemma större de-
len av tiden och när vi blir stör-
da sköts det mesta per telefon.

Helena Ringborn,
allmänläkare,
Jämjö vårdcentral,
Blekinge:

– Nej. Min chef
har kommit med
ett tydligt förslag,
men vi är inte riktigt överens
med honom. Han föreslår sche-
maläggning på kvällarna 17–21.
På nätterna kan vi bli störda ett
visst antal timmar och sedan
ska vi vara lediga till elva nästa
dag.

Katarina Almehed,
reumatolog, Sahl-
grenska Universi-
tetssjukhuset:

– Ja, det tror
jag, om inget änd-
rar sig på slutet.
Veckovilan kommer att vara
schemalagd. Jourkomp kommer
att läggas ut som veckovila och
det tycker jag är bra.

Fortsatt god ton om avstegsavtal

»Vi har haft både landstingsled-
ning och politiker på andra sidan
bordet i Stockholm. Vi har fått
försvara både läkarna och sjuk-
vården«, sa Christina Spjut (t v)
från Stockholms läkarförening.
Vid sidan Eva Engström, vice ord-
förande i Göteborgs läkarför-
ening.

En rad faktorer gör att läkare
får sämre vård än andra. Det
beskrevs på symposiet »Var
söker doktorn när han/hon 
är sjuk?«

– Det är svårt att agera profes-
sionellt med kolleger eftersom
man inte vet vad de vet och vad
de vill ha hjälp med. Och det
resulterar i sämre och mindre
säker vård, sa Marie Wedin,
förste vice ordförande i Läkar-
förbundet och ordförande i
förbundets arbetslivsgrupp.

Det är inte bara svårt att ge
en kollega vård. Tröskeln för
att söka hjälp är också hög,
självbehandling är vanligt och
det finns ett stort motstånd
mot att se sig själv och kolle-
ger i rollen som patient.

Läkarförbundets åtgärder
består dels av ett kollegialt
nätverk för läkare som behö-
ver kortvarigt samtalsstöd av

en kollega, dels av en lista
över läkare som har anmält
särskilt intresse för att ta
emot kolleger som patienter,
»eftersom det lätt kladdar till
sig«, för att använda Marie
Wedins uttryck. 

Listan över sådana läkare är
dock relativt kort; omkring ett
50-tal i landet står med på den
och den används lite.

– Vi har inte klarat att
marknadsföra det. Och vi be-
höver många fler, jag skulle
vilja be att ni driver på lite, sa
Marie Wedin till det 80-tal
åhörare som samlats.

Läkarförbundet anser ock-
så att det ska vara obligato-
riskt med företagshälsovård
för läkare. Arbetsgivarsidan,
som inte var representerad
vid symposiet, fick kritik för
att inte ta tillräckligt bra hand
om läkarnas hälsa.

– Ett stort problem vad gäl-

ler missbruk och psykisk sjuk-
dom är att man köper ut indi-
viderna och hoppas att de likt
den flygande holländaren ska
flyga vidare, och det gör de,
utan att problemet hanteras,
sa Johan Carlsson på Social-
styrelsens tillsynsenhet.

Lars Håkan Nilsson, verk-
samhetschef på beroendekli-
niken vid Akademiska sjuk-
huset i Uppsala:

– Vi kan inte låta arbetsgi-
varen sköta detta själv. Jag
tror vi måste driva detta hår-
dare fackligt, sa han.

Listan »Läkare som be-
handlar läkare« räcker inte,
tyckte Lars Håkan Nilsson.
Den behandlande läkaren bör
vara särskilt utbildad i att
hantera läkare som patient,
annars är risken att de bara
blir kollegiala, fast på ett an-
nat sätt, trodde han.

Elisabet Ohlin

Läkare får sämre vård än andra




