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De nya avstegsavtalen i Öre-
bro och Västra Götaland om
dygnsvila godkändes förra
veckan av Läkarförbundets
förhandlingsdelegation.

Avtalet i Västra Götaland är ett
ramavtal som säger att avvi-
kelser måste definieras i lokala
avtal för varje verksamhet. Om
inget lokalt avtal skrivs gäller
Arbetstidslagens regler.

– Det betyder att man nu
kan gå vidare med lokala av-
tal, säger Christina Bernts-
son, ordförande i Läkarför-
eningar i Väst (LIV).

De lokala avtalen får utfor-
mas utifrån när störningar
sker, hur, hur ofta och hur
länge.

– Av erfarenhet har man ett
hum om hur bakjouren jobbar
och det får man värdera för
varje verksamhet.

Kompensation bör tas ut
inom fem dagar, i undantags-
fall inom sju dagar, enligt
ramavtalet.

Några lokala avtala finns
ännu inte, men ombudsmän-
nen i Göteborg håller nu på
med en tillämpningsanvis-
ning som ska kunna användas
i de förhandlingarna.

Avtalet i Örebro läns landsting
reglerar dygnsvilofrågan mer
konkret. Det är i stort sett
samma text som i Jönköping,
enligt Svante Hugosson, ord-
förande i Örebro läns läkar-
förening.

– Vi godkänner en tillfällig
dygnsvila på åtta timmar för-
utsatt att den genomsnittliga
dygnsvilan under en vecka
blir 11 timmar.

Vid brott mot åttatimmars-
gränsen ska ledig tid motsva-
rande störningstiden läggas
ut inom en vecka, om ledighet
inte redan är planerad nästa
dag.

– En finess är att avtalet ska
följas upp regelbundet, säger
han.

Alla avvikelser ska registre-
ras och om störningarna blir
väldigt täta måste planering-
en ändras så att de som ofta
drabbas får bättre arbetstider.

Dessutom ska den som har
fått en längre störning av
dygnsvilan, till exempel en
operation på tre, fyra timmar,
kunna ta ut ledighet direkt på
morgonen.

Avtalet är tänkt att kunna
användas i de flesta verksam-
heter.

Inget av de två avtalen inne-
håller någon ekonomisk kom-
pensation.

I och med de två avtalen har
6 av 21 landsting avstegsavtal.

– Väldigt bra, säger Läkar-
förbundets ordförande Eva
Nilsson Bågenholm, som hop-
pas att avtalet i Örebro ska
kunna sätta fart på landsting-
en där omkring, såsom Sörm-
land, Västmanland och Värm-
land.

Elisabet Ohlin

Avtal klara i Örebro
och Västra Götaland

Stående 
halvsida

Apoteket AB har använt per-
sonnummer som sökbegrepp
vid framtagning av statistik.
Det är inte tillåtet, konstate-
rar Datainspektionen i ett be-
slut förra veckan.

Sökningen gjordes i samar-
bete med det amerikanska
företaget Medco. Att använda
personnummer som sökbe-
grepp strider mot Receptre-

gisterlagen, även om det sker
för att få fram avidentifierad
statistik. Datainspektionen
nöjer sig med att påpeka vad
som gäller och förutsätter att
Apoteket upphör med den
otillåtna hanteringen.

Det var Läkarförbundet och
Farmacevtförbundet som ge-
mensamt väckte frågan hos
Datainspektionen. ■

Apoteket får kritik av Datainspektionen

avtalsrörelsen


