
Beslutet att schemalägga läkarnas 
arbetstid upprör läkarkåren, men 
Vård förbundet och Stockholms 
läns landsting, SLL, ser möjligheter 
att utveckla teamarbetet. 

Förra veckan röstades alliansens 
budgetförslag igenom i SLL, och 
trots protester från Stockholms 
läkar förening beslutades att läkar
nas arbetstid ska schemaläggas. I ett 
möte mellan läkarföreningen och re
presentanter från SLL kräver läkar
föreningen en utredning.

− Man måste göra en konsekvens
beskrivning över vad det skulle 
innebära både för oss och för hela 
sjukvården, både i öppenvård och 
i slutenvård, säger Johan Styrud, 
överläkare på kirurgkliniken vid 
Danderyds sjukhus och ordförande 
i Stockholms läkarförening.

Finns redan i avtalet 
Men SLL utlovar ingen utredning. 
Det centrala kollektivavtalet för 
läkarna innebär en möjlighet att 
schema lägga läkarna vardagar 
07.00–21.00, och det vill SLL följa. 

− Jag tycker att man påtalar det 
här som att det vore något nytt, 
det är faktiskt inskrivet i läkarnas 
centrala kollektivavtal, så det är 
ingenting som man plötsligt hittar 

Läkarna rasar över 
schemalagd arbetstid

kritisk. Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, kräver en utredning om vad det skulle innebära för läkarna att bli schemalagda.

I dag arbe-
tar många 
väldigt ål-
derdomligt 
och hierar-
kiskt inom 
sjukvården 
och det 
måste vi 
ändra på.

Peter Carpelan 
(M), forsknings- 
och personal-
landstingsråd.

Det är  
möjligt att 
det här är 
en bra lös-
ning, men 
då måste 
man kunna 
visa att det 
är en bra 
lösning.
Johan styrud, 
överläkare på 
Danderyds 
sjukhus.
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på, säger Peter Carpelan (M), forsk
nings och personallandstingsråd.

Att schemalägga läkarna är ock
så ett steg i den kompetensförsörj
ningsstrategi som SLL arbetar med.

− Huvudfokus är att det kommer 
att bli en bättre vård för patienterna, 
det blir också en bättre arbetsmiljö 
för all övrig personal, om man arbe
tar i ett teambaserat arbetssätt. Det 
fungerar inte fullt ut i dag genom att 
vi inte har all personal schemalagd.

Enligt Peter Carpelan ska vården 
effektiviseras och teamarbetet mel
lan olika professioner utvecklas. 

− I dag arbetar många väldigt 
ålderdomligt och hierarkiskt inom 
sjukvården och det måste vi ändra 
på. Vi har stött på kommentarer från 
ordföranden i Stockholms läkarför
ening som säger att ”vi har arbetat 
så här i hundratals år” och det är 
klart att då är det kanske dags att 
se över arbetssättet för att bli en mer 
modern och attraktiv arbetsgivare.

”Vi vill styra över vårt eget liv”
Enligt nämnde ordförande, Johan 
Styrud, vilar beslutet om schema
läggning på vaga grunder, och att 
det skulle öka teamarbetet och ef
fektivisera sjukvården håller han 
inte med om.

− Jag köper inte riktigt åsikten 

att om man ändrar arbetstiderna får 
man ut mer produktion av oss. Det 
har de inte kunnat visa, det är ett 
tyckande i den här rapporten. Det 
finns ju läkare i tjänst 24/7, men så få 
som möjligt på obekväm arbetstid.

Varför är stockholms läkarfören-
ing emot schemaläggningen?

− Vi vill styra över vårt eget liv på 
något sätt. Det är möjligt att det här 
är en bra lösning, men då måste man 
kunna visa att det är en bra lösning. 
Jag är jättetrött på, efter att ha job
bat fackligt i massor med år, att man 
bara tycker saker. Man säger att ”så 
här är det nog” och så genomför man 
det, säger Johan Styrud.

Vårdförbundet är för schema
Vårdförbundet välkomnar beslutet 
och vill se att läkarna motiverar var
för det är ett dåligt beslut.

− Jag tror att man ska ha en 
schema läggning som underlättar 
teamarbete och naturligtvis ska 
man titta på konsekvenserna. Det 
är väl läkarna som får komma med 
argumenten om varför det inte skul
le vara bra. Jag kan vara nyfiken på 
den diskussionen, säger Johan Lar
son, vice förbundsordförande i Vård
förbundet.
Victoria Maaherra 072-502 65 29 
victoria.maaherra@dagensmedicin.se
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jobb & karriär

Utmärkelser
Doktor Cecilia Bergh, 
grundare av Mando 
Group AB, blev Årets 
entreprenör vid en 
ceremoni i Göteborgs 
konserthus den 19.e 

maj. Hon får utmärkelsen för att 
hon har förändrat anorexivården 
i grunden och botat över 1 000 
patienter.

Utmärkelsen Årets entreprenör 
delades ut första gången 1995 av 
Stiftelsen Bolleks kunskapsfond.

På nytt jobb
Per Johansson, 
för närvarande 
utredningschef på 
Läkarförbundet, tar 
över som kansli chef på 
Svenska läkaresällska-

pet den 1 september. 
Per Johansson är statsvetare med 

doktorandstudier i sjukvårdspolitik 
och prioriteringar vid Linköpings 
universitet. Han har tidigare bland 
annat arbetat som projektledare på 
Socialstyrelsen och handläggare på 
regeringskansliet.

Folk i vården

tiPsa oss
Bytt arbete? E-posta jobbnotiser 
till pajobbet@dagensmedicin.se. 
Bilder helst i jpeg med minst 200 dpi 
upplösning.

arBetsMilJö

182
sörmländska sjuksköterskor uppger 
i en enkät som P4 Sörmland gjort 
bland länets sjuksköterskor, att de 
gjort misstag relaterat till stress 
eller tidsbrist. Sex av tio av de sva-
rande säger att de varje vecka upp-
lever att de inte hunnit med allt de 
skulle under ett pass.

Fler än 450 sjuksköterskor har 
svarat på den enkät om arbetssitua-
tionen som radiokanalen skickat ut 
till alla sjuksköterskor i Landstinget 
Sörmland. Eftersom detta endast 
utgör en fjärdedel av arbetskåren 
går det dock inte att dra statistiska 
slutsatser av enkäten. 

utnäMning

Sollefteå-chef blir 
landstingsdirektör

Inger Bergström blir 
ny regiondirektör för 
Landstinget Väster-
norrland. Att hon blir 
just regiondirektör 
beror på att Väster-

norrland från årsskiftet blir region.
Inger Bergström har varit tillför-

ordnad landstingsdirektör i Väster-
norrland sedan i början av november 
2015 då Anders L Johansson avgick.

Tidigare har Inger Bergström varit 
förvaltningschef på landstingets 
kansli och även sjukhusdirektör på 
Sollefteå sjukhus.

Här skriver vi om frågor som arbetsmiljö,  
lön, avtal, utbildning och karriär för dem  

som arbetar inom hälso- och sjukvården.  
Om du har tips om arbetsmarknadsfrågor, 

maila till mia.warngard@dagensmedicin.se
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Group AB, blev Årets entreprenör vid en ceremoni i
Göteborgs konserthus den 19.e maj. Hon får
utmärkelsen för att hon har förändrat anorexivården i
grunden och botat över 1 000 patienter.

Utmärkelsen Årets entreprenör delades ut första
gången 1995 av Stiftelsen Bolleks kunskapsfond.

På nytt jobb

Per Johansson, för närvarande utredningschef på
Läkarförbundet, tar över som kanslichef på Svenska
läkaresällskapet den 1 september.

Per Johansson är statsvetare med doktorandstudier i
sjukvårdspolitik och prioriteringar vid Linköpings
universitet. Han har tidigare bland annat arbetat som
projektledare på Socialstyrelsen och handläggare på
regeringskansliet.
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