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presstopp. Landstingen
kommer nu själva att ta kon-
takt med de lokala läkarför-
eningarna för att diskutera
lokala avstegsavtal. Det blev
resultatet av mötet mellan
landstingens personaldirek-
törer den 4 januari.

– De centrala förhandlingar-
na bröt samman och därför
går vi i landstingen vidare
med frågan. Det handlar
framför allt om att diskutera
lokala anpassningar på de kli-
niker som har behov av det.
Det kan handla om bakjourer
inom snäva specialiteter vid
mindre sjukhus, säger Gun-
nar Blomqvist, talesman för
landstingens personaldirek-
törer.  

Läkarförbundets Conny
Gustafsson fick kännedom
om vändningen efter mötet
den 8 januari med SKL.  

– Vi är positiva, men vi är
också luttrade efter vad som
hänt tidigare. Vi tror ändå att
detta ger en mer öppen dis-
kussion om avstegsavtal i
landstingen, hittills har vissa
smugit med förhandlingar.

Staffan Löwenborg, SKLs
förhandlingschef, hävdar att
det hela tiden varit »klarteck-
en« för avstegsavtal. SKL
kommer inte att gå ut med
uppmaningar till landstingen
om att närma sig läkarfacket. 

– Frågan hanteras inte av
SKL längre, utan av land-
stingen. 

Agneta Borgström

Landstingen agerar
för avstegsavtal

nya arbetstidslagen

Det blev aldrig något cen-
tralt avtal om arbetstider
mellan Läkarförbundet och
Sveriges Kommuner och
Landsting före årsslutet.
Men det privata vårdföreta-
get Capio Diagnostik hann
teckna ett lokalt kollektivav-
tal med röntgenläkarna vid
S:t Görans sjukhus. Överens-
kommelsen, som rör tio
röntgenläkare, innebär att
de går ned till 39 timmars or-
dinarie arbetsvecka för att
kompensera för störd dygns-
vila. 

– På så sätt löser verksam-
heten lagkravet på lämpligt
skydd vid störd dygnsvila,
säger Olle Stigwall, röntgen-
läkare och facklig represen-
tant vid Capio Diagnostik. 

Det lokala jouravtal som
reglerar ersättningen sades
aldrig upp av arbetsgivaren,

som på många
andra arbets-
platser i
Stockholm.
Om en läkare
blir störd får
denne samma
ersättning
som tidigare. Men det nya
jourschemat för röntgen in-
nebär helt nya avlösarsys-
tem – som fordrar två nya
röntgenläkare. 

– I vår kommer de nya ra-
diologerna att påbörja sina
tjänster, säger Stigwall.

Det nya avstegsavtalet in-
nebär även att avstämnings-
perioden för den totala ar-
betstiden, som inte får över-
stiga 48 timmar per vecka,
förlängs till sex månader –
och inte fyra månader som i
lagen. 

Agneta Borgström

Olle Stigwall

Capio först med avstegsavtal




