
Landstinget Dalarna är nära
ett ramavtal med avsteg från
Arbetstidslagen. Andra avtal
är också på gång, men brom-
sas upp av Sveriges Kommu-
ner och Landsting, SKL. Varje
avtal ska godkännas av en ar-
betsgrupp med ansvariga från
SKL.

Den lokala läkarföreningen
och landstingsledningen i
Landstinget Dalarna är eniga
om ett ramavtal, som är gene-
rellt för hela landstinget. Lä-
karföreningens tanke är se-
dan att ha lokala kollektivav-
tal för de verksamheter som
behöver. Läkarförbundets
förhandlingsgrupp har god-
känt ramavtalet. Landstings-
direktör Ulf Hållmarker vill
skriva på avtalet, men måste
först söka konsensus bland
SKLs förhandlare, en utsedd
grupp med personaldirektö-
rer i landstingen och ett nät-
verk av landstingsdirektörer.

– Jag tycker att avtalet är
okej. Men vi har bestämt att
landstingsdi-
rektörsgrup-
pen ska vara
överens när
avtal tecknas,
säger Ulf
Hållmarker. 

Han har
skickat ut av-
stegsavtalet
till direktörs-
gruppen, men
han tror inte på något avslut i
den närmaste veckan.

– Nej, så som jag tolkar det
kommer det att dröja. Avtalet
går emot SKLs linje som är att
inte ge kompensation för av-
steg vid bruten dygnsvila. Dis-
kussioner pågår även om ett
avtal i Halland.

Dalarnas ramavtal innehål-
ler skrivningar om avsteg från
lagens krav om elva timmars
sammanhållen dygnsvila till
åtta timmar. Avtalet innebär
att vid läkares beredskaps-
jourspass två nätter i rad ska

störning under andra natten
kompenseras med fyra tim-
mars ledighet nästa dag, eller
inom fem dygn. Av dessa tim-
mar tas två timmar från läkar-
nas intjänade jourkompensa-
tion och två timmar från ar-
betsgivaren.

– Den andra kompensatio-
nen gäller när störning sker
under beredskapspass mer än
40 timmar under en helg. Då
ska arbetsgivaren stå för fyra
timmars ledighet inom fem
dygn, säger Hållmarker.

I Landstinget Halland pågår
också förhandlingar om ett
ramavtal som omfattar alla
jourlinjer, enligt Tord Berg-
gren, ordförande i Hallands
läkarförening. Än är inte par-
terna helt eniga, men har
kommit en »bra bit på vägen«
och vill till exempel minska
dygnsvilan från elva till nio
timmar, menar Berggren. Lä-
karföreningen för fram krav
på tidskompensation för av-
steg från lagen, men har hit-
tills fått nej från arbetsgiva-
ren.

– Jag tror att det pågår på-
tryckningar från SKLs sida. 

Kalmar läns läkarförening
är också inne i en förhand-
lingsfas kring ett ramavtal.
Huvudpunkten enligt ordfö-
rande Fredrik Andrén är hur
kompensationen ska hanteras
så att läkarna klarar proble-
matik med beredskapsjourer. 

– Men än har vi inte kom-
mit någon vart där. SKLs ande
svävar över landstingsdirek-
törernas beteende.

Redan i november var Väster-
bottens läkarförening »nära«
avstegsavtal på några kliniker,

men processen har stannat av.
Arbetsgivaren vill inte gå med
på någon kompensation, en-
ligt ordförande Johan Ljung-
berg.  

– Vi har inget avtal på gång
längre. Jag tolkar det som att
det kommer från högre ort.

Varje avstegsavtal ska
granskas utifrån riktlinjer i en
arbetsgrupp som består av
Markus Gustafsson, tf chef för
avdelningen för arbetsgivar-
politik på SKL, några lands-
tingsdirektörer och personal-
direktörer. Därefter stäms av-
talet av i landstingsdirektö-
rernas förening, enligt Elisa-
beth Holmgren, ordförande i
gruppen samt landstingsdi-
rektör i Norrbotten.

– Vi har likartade riktlinjer
för hur dygns- och nattvila
ska lösas. När det gäller avsteg
är grunden att vi ska lösa det-
ta utan kompensation i tid el-
ler pengar, säger Holmgren.  

Ändå anser inte Markus
Gustafsson att SKL bromsar
några avstegsavtal.

– Jag vill inte se det så.
Landstingsdirektörernas för-
ening har haft frågan om des-
sa avtal uppe till diskussion.
Vi vill ha en samsyn.

Agneta Borgström
agneta.borgström@lakartidningen.se
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»SKLs ande svävar
över landstingsdirek-
törernas beteende.«

Ulf Hållmarker

Johan Ljungberg

Avtal i Västernorrland
underkänns av läkare

■ Västernorrlands ramavtal
är fortfarande inte godkänt av
Läkarförbundet. Flera läkare
som Läkartidningen pratar
med ser avtalet som en »noll-
lösning« och »tomt avtal«.

Avtalet gör det möjligt att
göra avsteg från dygnsvilan,
som får kortas från elva till
sex timmar, men innehåller
ingen kompensation för lä-
karna. Eva Nilsson Bågen-
holm, som leder Läkarförbun-
dets förhandlingsdelegation,
kommenterar avtalet:

– Om det verkligen har
gjorts avsteg bör det egentli-
gen finnas en vettig kompen-
sation om vila, säger hon. ■

■ På onsdagen, 28 mars, blev
ett avstegsavtal klart på Dan-
deryds sjukhus, DS, mellan
arbetsgivaren och Stock-
holms läkarförening. Avtalet,
som gäller för alla bered-
skapslinjer, gör det möjligt att
göra avsteg för dygns- och
veckovilan, men avtalet har
ingen skrivning om någon
kompensation. Extra kom-
pensation har i stället skrivits
in i ett annat, nytt jouravtal
för beredskapslinjer som ger 
t ex en timmes extra betalt
under helgnätter och en halv-
timme extra under vardag-
nätter. Läkarföreningens ord-
förande på DS, Johan Styrud,

betraktar de båda avtalen som
en »paketlösning« och får
medhåll av
Thomas Flodin,
ordförande i
Stockholms lä-
karförening.

– Vi har ald-
rig funderat på
en nollösning,
vi tycker att det
är bra med en
paketlösning. Den viktiga
principen är att det finns
kompensation för avsteg från
lagen. Men avtalet kan fortfa-
rande stjälpas av Läkarför-
bundet eller landstingets per-
sonalavdelning. ■

Avtal på Danderyds sjukhus
utan inbyggd ersättning

Thomas
Flodin


