
Hur förhåller man sig »neu-
tral« som läkare i sjuk-
sköterskestrejken? Det är nå-
got många funderat på i sam-
band med sjuksköterskornas
strejk.

Läkarförbundets medlems-
rådgivning har fått ovanligt
många frågor från medlem-
mar och förtroendevalda den
senaste veckan, berättar
Läkarförbundets jurist Nils-
Erik Solberg.

– De vill inte försvåra för
sjuksköterskorna, men själva
strejkar de ju inte. De undrar
hur de ska hantera det
snyggt.

Strejken berör 3 500 sjuk-
sköterskor i nio landsting.
Bland annat i Region Skåne

och i Värmland har arbets-
givarna velat omplacera och
ändra scheman för läkare in-
för strejken, som i skrivande
stund står för dörren om nå-
gon timme.

Läkarförbundet ska förhål-
la sig »neutralt« och vad som
då gäller finns reglerat i det
kommunala huvudavtalet,
KHA.

Och ja, arbetsgivaren kan om-
placera och ändra scheman
enligt samma regler som gäl-
ler i fredstid inom ramen för
anställningen. Det innebär till
exempel att läkare kan om-
placeras från ett sjukhus till
ett annat, till exempel från
Helsingborg till Lund. 

– Vanliga regler gäller. Ar-

betsgivaren får leda och för-
dela arbetet.

Men läkare får däremot
inte utföra någon strejkande
sjuksköterskas arbetsuppgif-
ter.

Inte ens om läkaren ser att
en patient drabbas?

– Det ligger på arbetsgiva-
ren att bedöma samhällsfar-
ligheten och hantera den frå-
gan mellan parterna.  Arbets-
givaren kan begära dispens
från Vårdförbundet eller an-
mäla till den särskilda nämn-
den.

Om konflikten inte har
lösts den 5 maj utvidgas strej-
ken till att beröra alla lands-
ting.

Elisabet Ohlin
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Så förhåller sig läkarna 
»neutrala« i strejken

Han får pris för
koppling astma 
och luftföroreningar
Thomas
Sandström,
professor i
lungmedicin
vid Umeå uni-
versitet, får
Salus Ansvar-
priset 2007.

Han får pri-
set inom om-
rådet »Astma
och astmare-
laterade sjukdomar« för sin
forskning om luftföroreningar i
förhållande till astma och
allergi.

Thomas Sandström har
inom området »bidragit med
viktiga tillskott i kunskapen
om hur miljöfaktorer såsom
ozon och dieselavgaser påver-
kar luftvägarna och hans fors-
kargrupp har tydliggjort de in-
flammatoriska förändringar i
bronkerna som kan orsakas av
dessa faktorer«, enligt motive-
ringen, som också bland an-
nat lyfter fram hans internatio-
nella arbete på transnationell
nivå.

Priset delas ut i Svenska Lä-
karesällskapets lokaler den
28 april. ■

Thomas
Sandström
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