LÄKARES ARBETSTID
Undersökning av läkares arbetstid 2016

Sveriges läkarförbund har med konsultföretaget PwC låtit kartlägga om läkares arbetstider
stödjer verksamhetens krav på en kostnadseffektiv och patientsäker hälso- och sjukvård.
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Förord

Läkares arbetstider är viktiga för kontinuitet, tillgänglighet och säkerhet i vården
Kärnan i en välfungerande, säker och trygg sjukvård är relationen mellan patient och läkare.
Kontinuiteten för patienten är avgörande för att framtidens hälso-och sjukvård ska bli ännu
mer effektiv.
För att nå dit måste läkares arbetstid användas på det bästa och mest effektiva sättet. Svensk
hälso- och sjukvård måste ha en arbetsmodell som ger många arbetade timmar med en bra
arbetsmiljö och som möjliggör kontinuitet och tillgång till rätt medicinsk kompetens under
dygnets alla timmar. Det är viktigt att i detalj och med gedigna faktauppgifter utröna hur
läkarnas jour och beredskap fungerar i praktiken för att säkra kontinuitet, säkerhet och
tillgänglighet i vården. Ett arbetstidsavtal måste ge så mycket vård som möjligt med de resurser
vi har och gynna ett livslångt och hälsosamt arbetsliv för våra medlemmar.
För att ta reda på hur mycket läkare arbetar utifrån nuvarande jouravtal, och hur mycket vård
arbetsgivaren får ut av nuvarande system, har Läkarförbundet gett konsultföretaget PwC, som
oberoende aktör, i uppdrag att kartlägga läkarnas arbetstider. Det är vad denna rapport handlar
om.
Resultatet är tydligt. Läkarkåren jobbar med nuvarande joursystem mer än övriga yrkesgrupper i
hälso- och sjukvården. Det visar sig att läkare som grupp arbetar mer än normalarbetstiden på
40 timmar i veckan, även efter uttag av kompensationsledighet. Läkarnas nuvarande joursystem
möjliggör en för arbetsgivaren ekonomiskt gynnsam och flexibel användning av tillgängliga
personalresurser.
Rapporten visar att möjligheterna till lokal anpassning av avtalet gör att arbetsgivare får ut fler
arbetade timmar av läkare, och mer vård för pengarna, än vad ett alternativt arbetstidssystem
skulle ge.
I grunden känner nog många landsting igen sig i rapportens resultat. Tidsanvändningen är
effektiv. Patienterna kan få högspecialiserad kompetens, dygnet runt, årets alla dagar i hela
Sverige. Kartläggningen visar att arbetsgivarna förlägger läkarnas arbetstider samt uttag av
jourkompensation flexibelt efter verksamheternas olika behov.
Rapporten visar även att läkare arbetar mycket och tar ett stort ansvar för verksamheten.
Jourtjänstgöring är tyngre och innebär ett större verksamhetsansvar för läkaren än tjänstgöring
under dagtid. Sett till den tunga belastningen på akut verksamhet och det stora ansvar som
läkare har för verksamheten under jour och beredskap är ersättningen för delar av jour- och
beredskapstjänstgöringen orimligt låg.

Heidi Stensmyren
Förbundsordförande
Sveriges läkarförbund
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Sammanfattande slutsatser
Undersökningen som PwC genomfört visar att läkare inom ramen för dagens system med
ordinarie arbetstid samt jour- och beredskap, arbetar mer än 40 timmar per vecka efter uttag av
kompensationsledighet. Det innebär att även när uttag av kompensationsledighet dras bort
från veckoarbetstiden kommer samtliga läkargrupper sammantaget i genomsnitt upp i en
veckoarbetstid på 41,1 timmar.
Utöver veckoarbetstiden på 41,1 timmar är läkare bundna till sjukhuset i form av beredskap i
hemmet. När man räknar in beredskapen i arbetstiden står läkaren till arbetsgivarens
förfogande i genomsnitt 44 timmar per vecka efter uttag av kompensationsledighet.
Såväl intjäning som uttag av intjänade timmar i form av kompensationsledighet sker jämt
fördelat över året, med endast mindre variationer över tid.
En timme i jour- och beredskapssystemet ger 59 minuters kompensationstid. En timme i
beredskapssystemet ger enbart 36 minuters kompensationstid. Kompensationstiden är i båda
fallen mindre än en timme trots att både jour och beredskap ofta är förlagd till obekväm
arbetstid under kvällar, nätter och helger. Av den inarbetade kompensationstiden tas 48
procent ut i ledig tid, vilket då motsvarar knappt 30 minuter i jour- och beredskapssystemet.
En timmes bundenhet under jour (när läkaren står beredd på arbetsplatsen att arbeta) ger 21
minuters kompensationstid. En timmes bundenhet under beredskap ger 5 respektive 9 minuters
kompensationstid beroende på typ av beredskap. Det innebär att sjukvården har tillgång till
unika kompetenser under veckans alla timmar till en mycket låg kostnad.
Kartläggningen visar även att alternativa arbetstidsförläggningar – när inga ytterligare läkare
finns att anställa - innebär kostnadsökningar i storleksordningen upp till omkring 8 procent
beroende på vilken modell av arbetstidsförläggning som används. Ett annat arbetstidsupplägg,
till exempel treskiftsupplägg med kortare veckoarbetstid, blir både dyrare och kräver samtidigt
fler läkare. Det i sig är problematiskt då det råder stor brist på läkare samtidigt som sjukvården
står inför stora pensionsavgångar.
Kartläggningen visar att olika kliniker förlägger jour och beredskapslinjer efter verksamhetens
behov och inte efter individuella läkares önskemål. Såväl kartläggningen som de kvalitativa
intervjuer med schemaläggande läkare och representanter för arbetsgivare som Läkarförbundet
genomförde i januari 2015, visar att läkarna känner stor lojalitet till patienter och
verksamheten.
Möjligheterna till återhämtning genom kompensationsledighet i nära anslutning till
arbetspassen är en väsentlig faktor för att systemet ska fungera.
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Förutom att kartläggningen visar att läkare arbetar genomsnittligt mer än 40 timmar per vecka
efter uttag av kompensationsledighet för jour och beredskap visar undersökningen:
Jouravtalet är kostnadseffektivt för arbetsgivarna
Jour och beredskap är totalt sett mer kostnadseffektivt än en alternativ arbetstidsförläggning:
•

För de jourintensiva klinikerna finns det kostnadsfördelar med dagens system då det
alternativa arbetstidssystemet skulle leda till arbetstidsförkortning med cirka 10 procent.

•

Ett alternativt system medför att överskjutande tid vid arbetstidsförkortning behöver
ersättas med kvalificerad övertid.

•

Beredskap innebär att sjukvården har tillgång till unika kompetenser under dygnets alla
timmar till en lägre kostnad än vid det alternativa arbetstidssystemet.

•

Läkarna före och under specialiseringen (AT- och ST-läkare) utför mycket av det aktiva
arbetet på obekväm tid vilket innebär att läkare efter specialiseringen (specialistläkare
och överläkare) finns tillgängliga under dagtid i hög utsträckning och då även i rollen som
handledare.

•

Systemet med jour och beredskap optimerar arbetsgivarens resursanvändning då
samtliga heltidsanställda går att schemalägga 40 timmar. Det skulle inte fungera med en
alternativ schemaläggning med arbetstid såväl dagtid som kvällar, nätter och helger.

•

Jouravtalet är flexibelt och fungerar därför med en god kostnadseffektivitet både på små
och stora kliniker. Anpassning till olika verksamheter kan göras inom ramen för gällande
avtal och på ett kostnadseffektivt sätt.

•

Mindre jourintensiva kliniker till exempel ögon kan genom beredskap få en mycket
kostnadseffektiv tillgång till läkare stora delar av veckan.

Jouravtalet medför hög flexibilitet och patientnytta
• Specialist-och överläkare har längre tjänstgöringspass som i stor utsträckning utgörs av
beredskap vilket ger lägre kompensationstid. Det i sin tur leder till bättre kontinuitet
dagtid vad avser specialist- och överläkare.
•

Jour- och beredskapssystemet ger bättre tillgång till rätt kompetens större delen av
dygnet än vad en alternativ arbetstidsförläggning skulle kunna erbjuda.

•

Patienter får i större utsträckning del av råd/bedömningar av experter inom
subspecialiteten.

•

Arbetsfördelningen blir flexibel och arbetsuppgifter fördelas efter kompetensnivå.

•

Jouravtalet medför en högre flexibilitet utifrån perspektiv om hållbar hälsa och leder till
mer välavvägda villkor för enskilda läkare och därmed bättre trivsel och bättre
arbetsmiljö.
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Jouravtalet fungerar i sin helhet väl i dag
• Extraordinära kompsaldon, komputtag och arbetstider förekommer enbart i
undantagsfall.
•

Kontinuitet och optimalt använd läkarkompetens är grundläggande för patientsäkerhet
och kostnadseffektivitet, vilket bäst tillgodoses med ett joursystem som kan anpassas till
många olika verksamheter.

•

Nuvarande modell är särskilt bra eftersom den möjliggör att även mindre sjukhus som
inte har lika många läkare inom varje specialitet kan bedriva sin verksamhet.

•

För den högspecialiserade vården är det viktigt att hushålla med de olika
läkarkompetenserna. Detta möjliggörs av jour- och beredskapssystemet.

Förutom att läkare arbetar mer än heltidsmåttet efter uttag av kompensationsledighet arbetar
läkare övertid. Registrering av läkares övertidsarbete är bristfällig och kan bland annat bero på
att många läkare inte har rätt till ersättning för utfört övertidsarbete.
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Inledning
Den svenska hälso- och sjukvården ska genomsyras av god resursanvändning. Vårdens
resurser ska användas och fördelas utifrån läkaretiken och prioriteringsprinciperna i den
etiska plattformen som riksdagen har beslutat, det vill säga människovärdesprincipen,
behovs- och solidaritetsprincipen samt kostnadseffektivitetsprincipen.
Sjukvården står inför en demografisk utmaning i och med en allt äldre befolkning. Mellan 2020
och 2030 beräknas antalet personer som är 80 år eller äldre att öka med cirka 300 000 och den
demografiska förändringen innebär att efterfrågan och behovet av sjukvård kommer att öka.
Den etiska plattformen för prioriteringar tydliggör alla människors lika värde och samma rätt,
oberoende av personliga egenskaper och funktioner i samhället. Den innebär att stora och svåra
vårdbehov ska gå före lindrigare, även om vården av sjukare patienter kostar betydligt mer. Av
demokratiska skäl är det viktigt att prioriteringsbesluten sker så öppet och transparent som
möjligt.
Vad som är ett hälso- och sjukvårdsbehov och vad som ska finansieras av skatter ska definieras
likadant över hela landet och det ska vara tydligt för alla var gränserna för det offentliga
åtagandet inom sjukvården går.
Med utgångspunkt från kostnadseffektivitetsprincipen i den etiska plattformen för prioriteringar
måste kostnaden vägas mot nyttan för en insats. Sjukvården måste arbeta så smart och effektivt
som möjligt med de resurser som finns. Bemanningen av läkare måste anpassas efter behov
under dygnet, såväl för verksamhet i glesbygd som i större städer. Samtidigt är det nödvändigt
att medicinsk kompetens finns tillgänglig på ett kostnadseffektivt sätt.
Planerad verksamhet med patientmottagningar, operationer och andra behandlingar på sjukhus
förläggs i regel mellan kl. 08 och kl. 17 måndag till och med fredag då bemanningen av läkare
och övrig personal är hög. Under denna tid sker också utbildning, handledning, forskning och
kompetensöverföring som ingår som ett uppdrag inom hälso- och sjukvården.
Efter kl. 17 måndag till och med fredag dras bemanningen av läkare och övrig personal ner
liksom samhällsfunktioner i övrigt. Under kvällar, nätter och helger sker ingen planerad sjukvård
utan enbart akut sjukvård. Under denna tid det vill säga för 123 timmar av veckans 168 timmar
är bemanningen av läkare och övriga personal neddragen och för läkare gäller en bemanning
med jour och beredskap.
Systemet skapar förutsättningar för en god arbetsmiljö för läkare i den kliniska vardagen, vilket
också leder till bättre vård och högre patientsäkerhet.
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Bakgrund
Läkares arbetstider, jour och beredskap, har i flera omgångar lyfts i debatten. En bild har
etablerats av läkare som arbetar för lite, att det är få läkare närvarande dagtid och att
jouravtalet är viktat till läkarnas fördel. En bild av en verklighet som Sveriges läkare inte känner
igen sig i. Det har även ställts krav på att jouravtalet ska tas bort och kritiska röster har hörts
som vill schemalägga läkarna inom ramen för ordinarie arbetstid dygnet runt.
Debatten om läkares arbetstider, sjukvårdens organisation och effektiv resursanvändning är inte
ny, utan har länge varit föremål i det offentliga samtalet. Emellanåt har böcker eller rapporter
lyft frågan både till den mediala och den politiska agendan. Nedan beskrivs några.
2003, Den sjuka vården, Monica Renstig med flera
Författarna granskar resursanvändningen inom svensk sjukvård och undersöker bland annat hur
utrustning, resurser och personalens tid används samt hur arbetet organiseras. Boken visar
bland annat att andra länder, till samma kostnad som Sverige, har kortare vårdköer, högre
service och nöjdare patienter.
2011, Mot en patient- och behovsstyrd hälso- och sjukvård, Svenskt Näringsliv
Rapporten lyfter faktorer som påverkar ett effektivt utnyttjande av läkarresurser. En slutsats var
att dagens regler och avtal normalt ger ett stort utrymme för planering, men att
läkarproduktiviteten kan ökas betydligt genom en mer behovsstyrd planering och
produktionsfokuserad tillämpning av avtal.
2013, Fyra utvecklingsområden för en effektiv användning av läkares tid, Myndigheten för
vårdanalys
I rapporten undersöks om läkares tid och kompetens används på rätt sätt. Fyra
utvecklingsområden identifierades varav ett var att optimera bemanningen utifrån patienternas
behov och att bättre tillvarata möjligheterna till effektiv bemanning inom nuvarande regler och
avtal.
2014, Den sjuka vården 2.0, Monica Renstig med flera
En uppföljning av boken med samma namn från 2003. Författarna konstaterar att svenska
läkare träffar minst antal patienter inom OECD. I boken beskrivs bland annat att problemet inte
är att ersättningen för obekväm tid är för hög, snarare att för mycket av läkarnas arbetstid är
förlagd till obekväm tid.
2016, Effektiv vård (SOU 2016:2), Göran Stiernstedt
Den statliga utredningen Effektiv vård undersökte hur professionernas resurser i sjukvården kan
användas på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Utredningen angav flera huvudsakliga
orsaker till effektivitetsproblem inom sjukvården. Bland annat att bemanningen inom hälso- och
sjukvården idag inte utgår från en planering av vad som ska göras, hur det ska göras och vem
som ska göra det. Inte heller utgår bemanningen från överväganden om att möjliggöra
kontinuitet.
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Läkares arbetstid och jouravtalet
Enligt Arbetstidslagen får den ordinarie arbetstiden högst uppgå till 40 timmar i veckan. I
kollektivavtalet mellan Sveriges läkarförbund och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) får
den ordinarie arbetstiden för läkare förläggas mellan 07.00 och 21.00 helgfri måndag till och
med fredag. Läkare är enligt kollektivavtalet skyldiga att fullgöra jour och beredskap på kvällar,
nätter och helger.
Jour och beredskap innebär en organisation av läkare på arbetsplatsen (jour) och läkare i
hemmet eller på annat ställe utom arbetsplatsen som vid behov kan inställa sig för arbete
(beredskap).
Under jour och beredskapstjänstgöring har läkaren ett mer omfattande uppdrag och större
ansvar än under dagtid vardagar. Med ett övergripande ansvar för verksamheten och
patienterna motsvarar den jourhavande läkarens uppgifter de som klinikchef/medicinskt
ansvarig har under vanlig dagtid. Detta skiljer läkare från övrig vårdpersonal som väsentligen har
samma arbetsuppgifter, oavsett dag eller tid på dygnet.
När läkare arbetar och är bundna vid jour och beredskap är de ersatta enligt kollektivavtalet
mellan Sveriges läkarförbund och SKL. Ersättningen kan tas ut som ledig tid och/eller kontant
ersättning. Det är arbetsgivaren som bestämmer fördelningen i tid och/eller pengar.
Enligt Arbetstidslagen gäller skyddsregler för hur mycket arbetstid, övertid och jourtid (bunden
tid på arbetsstället) som kan tas ut. Kompensationsledighet för jour och beredskap betraktas
som arbetad tid och att veckovila och dygnsvila gäller. Det betyder att läkare inte kan arbeta
mer än vad lagen säger. Om jour och beredskap fullgörs utöver den ordinarie arbetstiden, måste
i regel, beroende på hur mycket läkaren arbetat, kompensationsledighet läggas ut under
ordinarie arbetstid.
Enligt nuvarande avtal mellan Läkarförbundet och SKL gäller att kompensationsledighet inte
utgör arbetad tid. Det är till fördel för arbetsgivaren då kompensationsledighet enligt
arbetstidslagen, utgör arbetad tid. Överenskommelsen bygger på nuvarande jour- och
beredskapssystem. Skulle nuvarande system ersättas med något nytt kommer frågan, om
kompensationsledighet ska betraktas som arbetad tid, behöva ses över på nytt.
I nuvarande avtal finns en överenskommelse om att dygnsvila och veckovila kan vara kortare än
vad som anges i Arbetstidslagen. Även detta är ett resultat av nuvarande jour- och
beredskapssystem. Rast (läkaren har möjlighet att lämna arbetsplatsen) kan vid jour och
beredskap bytas ut mot måltidsuppehåll (läkaren måste befinna sig på arbetsplatsen).
Arbetsgivaren får på detta sätt ett flexiblare system där läkare finns på plats i högre grad än vid
andra arbetstidssystem.
Det centrala kollektivavtalet möjliggör lokala lösningar anpassade efter lokala behov och
förutsättningar, både gällande arbetstid och kompensation.
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Arbetstidsundersökning genomförd av PwC
Sveriges läkarförbund är som företrädare för läkarkåren intresserade av att inventera hur
läkares arbetstider med jour och beredskap under kvällar, nätter och helger fungerar utifrån en
kostnadseffektiv och patientsäker hälso- och sjukvård samt i relation till optimal bemanning.
Sveriges läkarförbund har uppdragit till Konsultföretaget PwC att kartlägga om läkares
arbetstider stödjer verksamhetens krav på en kostnadseffektiv, patientsäker och högkvalitativ
vård. I bilaga 1 redovisas undersökningens metod.
I uppdraget ingick bland annat att analysera följande:




att undersöka fördelningen av läkargruppens jour-, beredskaps- och övertid.
att ta reda på hur mycket en läkare arbetar under en vecka efter uttag av
kompensationsledighet på grund av jour och beredskap och hur uttaget av
kompensationstid sker i förhållande till när jour och beredskap arbetats.
att undersöka omfattningen av störningar vid jour och beredskap, vid olika tidpunkter
och olika nivåer av bundenhet.

Undersökningen innehåller löne- och tidsunderlag för perioden december 2014 till och med
januari 2016.
4001 läkare ingår i underlaget varav 36 procent överläkare, 17 procent specialistläkare, 23
procent ST-läkare, 7 procent leg läkare före ST, 9 procent AT-läkare samt 9 procent läkare ej
legitimerade.
13 arbetsgivare ingår varav tre universitetssjukhus, 5 länssjukhus och 3 länsdelssjukhus.
17 olika verksamhetsområden ingår både jourintensiva och beredskapsbaserade verksamheter.
Kvinnor utgör 49 procent, andelen kvinnor i de yngre åldrarna är närmare 60/40, och det
omvända förhållandet med fler män i de äldre åldrarna.

Utfall och resultat av arbetstidsundersökningen
Arbetstider efter uttag av intjänad ledighet för jour och beredskap
För att kunna erbjuda en god vård under dygnets alla timmar måste en bred läkarkompetens
inom samtliga specialiteter alltid vara tillgänglig. Jour och beredskap utgör därför en stor del av
läkarnas arbetstid.
Läkarna arbetar jour och beredskap över hela året. Undersökningen visar att det inte finns
tydliga säsonger där läkarna arbetar mer eller mindre.
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Undersökningen visar att läkarna i genomsnitt arbetar 41,1 timmar per vecka efter uttag av
intjänad kompensationsledighet under jour och beredskap. Heltidstidsmått för veckoarbetstid
är för läkare 40 timmar. Övriga yrkesgrupper kan ha kortare heltidsmått beroende på
arbetstidsupplägg.
I denna veckoarbetstid ingår inte bundenhet vid beredskap. Det vill säga när läkare är bundna i
hemmet beredda att svara i telefon och vid behov komma in till arbetet.
Om den bundna tiden i hemmet under beredskap inkluderas i arbetstiden arbetar läkare i
genomsnitt 44 timmar per vecka efter uttag av intjänad kompensationsledighet. Det innebär att
läkare arbetar mer än det heltidsmått som regleras i såväl lag som avtal om 40 timmar/vecka.

Arbetad tid per normal arbetsvecka

Netto arbetad tid för samtliga läkare som ingår i studien
47
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Bundenhet Jour
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45 Arbete under Beredskap
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44
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Arbetad tid Jour

Arbetad tid Beredskap

Bundenhet Jour
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Bundenhet Beredskap

Arbetad tid inkl bundenhet

Fördelningen av jour och beredskap skiljer sig mellan läkargrupper, både mellan specialiteter
och befattningsnivåer. Till exempel utför underläkare en större andel av jourarbetet än övriga
befattningar. Överläkare arbetar mer sällan jour på sjukhuset. De arbetar i stället under
beredskap och är bundna i hemmet samtidigt som de är ansvariga för verksamheten under jour
och beredskap. Överläkarna står för merparten av arbetad tid och bunden tid vid beredskap.
Uttag av kompensationsledighet för arbete och bundenhet under kväll, natt och helg är i
genomsnitt 5 timmar per vecka. Undersökningen visar således att läkarna efter
kompensationsledighetsuttag arbetar mer än heltid. Om arbetad och bunden tid under jour och
beredskap inte tas ut som kompensationsledighet kan läkare i jourintensiva specialiteter komma
upp i arbetstid om i genomsnitt mer än 50 timmar/vecka.
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På vardagar, måndag-fredag, arbetar läkare huvudsakligen ordinarie arbetstid 08.00 – 17.00. På
kvällar och morgnar samt lördagar och söndagar är arbetet huvudsakligen organiserat som jour
och beredskap. Det innebär att hela organisationen och bemanningen av samtliga yrkesgrupper
är neddragen.
För varje timma läkarna i studien som kollektiv arbetar på en måndag-torsdag
arbetar man 48 minuter på en fredag och 13 minuter på en lördag eller söndag.
Total rapporterad tid per veckodag relativt
snittet för en mån-tors

110%

1 timma

100%
90%

48 minuter

80%
70%
60%
50%
40%
30%

13 minuter

20%
10%
0%
Mån-Tors (per dag)

Fre

Lör-Sön (per dag)

Fördelningen av arbetstiden visar att läkarna arbetar en relativt låg andel jour och beredskap på
vardagar och att ungefär 60 % av jour och beredskapslinjer på helger utgörs av arbetad tid.

Mån-Tors

Fre

7,1%

Lör-Sön

7,5%

6,6%

1,9%

9,3%
39,0%

59,1%

87,6%

83,2%

Normaltid
Bundenhet

Arbetad tid J+B
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Under jour och beredskap skiljer man på arbetad tid (även kallad aktiv tid) och bunden tid (även
kallad passiv tid). Under den aktiva tiden arbetar läkaren under sitt jour- eller beredskapspass
och under passiva tiden står läkaren beredd att arbeta, antingen på sjukhuset (jour) eller från
annan plats (beredskap). Aktiv tid under beredskap innebär att läkaren som ansvarig för
verksamheten åker in till sjukhuset, eller ger konsultationer via telefon.
Majoriteten av aktivt arbete under jour och beredskap sker på kvällar och morgnar samt på
dagtid under lördag och söndag.

Uttag av intjänad kompensationsledighet
Den arbetstid som genereras i jour och beredskapssystemen tas till 48 procent ut i ledig tid. 52
procent tas ut i pengar.
Uttag av inarbetad komptid i ledighet resp. kontant ersättning
Kirurgiska Specialiteter
Thorax, Neuro

33

62

Övriga specialiteter
Psykiatri, Radiologi

37

Medicinska specialiteter
Infektion, Kardiologi,
Onkologi, Reumatologi

38

Akut
Anestesi/Intensivvård,
Medicin, Ortopedi

56

45

43

Kirurgiska och Medicinska
Specialiteter
Barn och ungdom, Kvinnosjukvård,
Ögon, ÖNH

42

54

Andel kompledighet

38

Andel kontant ersättning

Genom jour- och beredskapssystemet får arbetsgivaren ut mer läkartimmar än vad som är
möjligt i ett alternativt system. Det beror på att det inte är inte möjligt att schemalägga övertid
på regelbunden basis enligt arbetstidslagen. Joursystemet tillåter att kompensationsledighet,
som uppstått på grund av övertid under jour och beredskap, inte räknas som arbetad tid. På så
sätt kan kompensationsledighet leda till att övertid inte uppstår. Detta är ett kollektivavtalat
undantag från arbetstidslagen.
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Arbetstider per undersökt specialitet
Sjukvård ska bedrivas dygnet runt alla dagar i veckan och hela året. I vilken omfattning en läkare
arbetar jour eller beredskap beror på många olika faktorer, till exempel läkarens
kompetensnivå, storlek på sjukhus, om akutmottagning finns och vilken specialitet läkaren
arbetar inom. Vissa specialiteter har mer jour- och beredskapsarbete än andra. Kartläggningen
ger svar fördelat per klinik:




Hur arbetar läkare över dygnet?
Vilken är den totala arbetsmängden?
Hur varierar andelen jourarbete mellan de olika specialiteterna?

Arbetad tid per normalarbetsvecka inom olika kliniktyper, 14 av 17 kliniktyper arbetar
mer än 40 timmar per vecka i snitt

Kvinnosjukvård
Anestesi/Intensiv

Medicin

Kardiologi

Ortopedi
Thoraxkirurgi

Infektion

ÖNH

Ökad
snittarbetstid

Reumatologi

39,0

39,5

Barn och Ungdom

40,0

40,5

Snittarbetestid

Sjukhusgemensamt

Psykiatri

Normalarbetstid

Ögon

41,0

Onkologi

41,5

Neurokirurgi
Radiologi

Kirurgi

42,0

42,5

43,0

43,5

Snittarbetstid per normalarbetstid

Beroende på verksamhetens art krävs det inom vissa områden tillgång till vårdinsatser i princip
dygnet runt, medan det inom andra specialiteter går att styra verksamheten till ordinarie
arbetstid. Inom dessa områden kan läkare istället vara i beredskap tillgänglig för frågor och för
inställelse till sjukhus när behov uppstår.
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Omfattningen av jour och beredskap i förhållande till total
registrerad tid skiljer signifikant mellan de olika kliniktyperna
ÖNH
Ögon
Neurokirurgi
Barn och Ungdom
Infektion
Ortopedi
Kvinnosjukvård
Anestesi/Intensiv
Psykiatri
Kardiologi
Radiologi
Medicin
Kirurgi
Onkologi
Sjukhusgemensamt
Reumatologi
0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

Andel av registrerad tid som utgörs av jour och beredskap (%)
Arbetad tid Jour

Arbetad tid Beredskap

Jour Bundenhet

Beredskap Bundenhet

Ju mer akut sjukvård en specialitet innehåller desto mer aktivt arbete har läkare under
jourarbete, vilket framgår av ovanstående bild. Av bilden nedan framgår även att det bland
annat inom anestesi/intensivvård finns en hög andel arbetad tid under jour. Det innebär också
att mer kompensationsledighet måste läggas ut i anslutning till att jourarbete har utförts.
Inom specialiteter såsom ögon och öronnäs-hals (ÖNH) är bundenheten under
jour och beredskap istället hög vilket
innebär att klinikerna kan ha hög
kompetens kopplad till sig under dygnets
alla timmar till en låg kostnad. Då kan
även bemanningen dagtid optimeras för
planerad verksamhet.
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Aktivt arbete som andel av verklig tid för j/b varierar signifikant mellan olika
kliniker
Anestesi/Intensiv

78%

Kirurgi

69%

Reumatologi

68%

Kvinnosjukvård

63%

Neurokirurgi

63%

Medicin

56%

Barn och Ungdom

54%

Radiologi

53%

Ortopedi

52%

Kardiologi

47%

Onkologi

47%

Psykiatri

39%

Infektion

28%

Ögon

14%

ÖNH

13%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Andel aktiv tid

70%

80%

90%

100%

Andel bundenhet

Jour- och beredskapssystemet ger förutsättningar att anpassa bemanningen efter
verksamhetens behov. Högst andel arbetad tid under jour och beredskap har
anestesi/intensivvård, kirurgi, kvinnosjukvård, neurokirurgi, medicin, barn och ungdom och
radiologi. Lägst andel har öron, näs och hals, ögon, och infektion. Den bundna tiden är lågt
ersatt under jour och beredskap vilket medför att det är kostnadseffektivt för arbetsgivaren
jämfört med ett alternativt system där tid ska betalas med tid fullt ut.

Jouravtalet är kostnadseffektivt för landstingen
Arbetsgivare får ut mycket arbetstid av läkare, mer än 40 timmar per vecka (41,1 timmar) efter
uttag av kompensationsledighet. Därtill är läkare bundna till sin arbetsgivare ytterligare ett antal
timmar per vecka, vilket gör att till exempel en överläkare antingen arbetar eller är bunden i en
omfattning som motsvarar 46,5 timmar per vecka efter kompledighetsuttag.
En timme i jour- och beredskapssystemet ger 59 minuters kompensationstid. Det innebär att
kostnaden för en timme i systemet stannar vid en knapp timme, trots att arbetet och
bundenheten är förlagd till obekväm arbetstid såsom kvällar, nätter och helger.
För de jourintensiva klinikerna finns fler kostnadsfördelar med dagens system eftersom ett
alternativt arbetstidssystem skulle leda till arbetstidsförkortning med ca 10 - 15 procent. Det
medför att en hel del timmar skulle behöva ersättas med kvalificerad övertid alternativt
nyanställningar.
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Bundenhet vid såväl jour som beredskap innebär att sjukvården har tillgång till unika
kompetenser under mer kalendertid till en signifikant lägre kostnad jämfört med en alternativ
arbetstidsförläggning.
Systemet och mixen mellan de olika befattningarna tillsammans med jour- och
beredskapssystemets möjligheter gör att arbetsgivaren kan nyttja kompetensen optimalt.
Samtliga heltidsanställda går att schemalägga 40 timmar. Det är inte möjligt i ett alternativt
system med ordinarie arbetstid såväl dagtid som kvällar, nätter och helger.
Jour-och beredskapsavtalen är flexibla. De fungerar med en god kostnadseffektivitet både på
små och stora kliniker. Anpassning till olika verksamheter kan göras inom ramen för gällande
avtal och på ett kostnadseffektivt sätt. Arbetsgivaren kan således fatta beslut om antalet jouroch beredskapslinjer inom ramen för den egna verksamheten på kliniknivå i syfte att maximera
effektiviteten samtidigt som veckoarbetstiden dagtid är 40 timmar per vecka.
Mindre jourintensiva kliniker exempelvis inom specialiteter som Ögon kan genom beredskap få
en mycket kostnadseffektiv tillgång till sina mest kompetenta läkare stora delar av dygnet
oavsett klockslag, hela veckan.

Kostnadseffektivitet för jourintensiva kliniker
För att uppnå samma kostnadseffektivitet med ett alternativt arbetstidssystem skulle man
behöva lösa bristen med kvalificerad övertid, alternativt nyanställningar. Till exempel skulle ett
treskiftssystem med ordinarie arbetstid kontinuerligt under kvällar, nätter och helger innebära
att heltidsmåttet som idag är 40 timmar per vecka skulle behöva minskas till 36 timmar och 20
minuter. Det leder till ökat uttag av kvalificerad övertid och/eller behov av nyanställningar, i
synnerhet på jourintensiva kliniker.

Kostnadseffektivitet för små och stora kliniker
Jour och beredskapssystemet ger kostnadseffektivitet för verksamheten både på små och stora
kliniker och underlättar anpassning efter olika klinikers behov. Kombinationen av jour- och/eller
beredskapslinjer gör att verksamheten kan anpassas efter bemanning och de behov som finns
samt arbetets karaktär och art.
På det större klinikerna går det att använda beredskap som alternativ till jour i stor omfattning,
vilket är kostnadseffektivt.
På de mindre klinikerna används jour i större utsträckning än beredskap. Dras parallellen till en
alternativ arbetstidsförläggning ser vi att det skulle bli mindre kostnadseffektivt eftersom det
skulle leda till arbetstidsförkortning, högre kostnader för ersättning i form av obekväm tid och
övertidsersättning.
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Fördelningen mellan arbetad tid och bunden tid under jour och beredskap varierar mellan olika
kliniker beroende på arbetets art och systemet är på så vis anpassningsbart efter verksamhetens
behov.

Kompensationstid i joursystemet
Undersökningen visar att en timme i joursystemet, inkluderande både bunden tid och aktiv tid,
ger i genomsnitt 1 timme och 32 minuter i kompensationsledig tid varav 46 minuter tas ut i ledig
tid. En arbetad timme under jour ger i genomsnitt 1 timme och 41 minuter i kompensationstid
varav drygt 50 minuter tas ut som ledig tid. En timmes bundenhet (passiv tid) under jour ger i
genomsnitt 21 minuters kompensationstid. En timme i jour och beredskapssystemet resulterar
alltså i mindre än en timmes kompensationsledighet.
Arbetet under jour är förlagt till obekväm arbetstid kvällar, nätter och helger. Det skiljer lite
mellan kostnaden för joursystemet generellt och kostnaden för arbete under jour (9 minuters
kompensationstid), vilket kan förklaras av att läkare ofta arbetar under sina jourpass.
I ett alternativt system skulle tiden sannolikt behöva betalas med antingen enkel eller
kvalificerad övertid motsvarande 1,5 timmes respektive 2 timmars ledighet. Det förutsätter att
läkare fortfarande arbetar 40 timmar per vecka. Om man skulle lägga arbetet inom ramen för en
ordinarie arbetstid skulle det uppstå bemanningsproblem dagtid och veckoarbetstiden behöva
sänkas.
Det innebär sammantaget att nuvarande system med jour och beredskap är kostnadseffektivt
om man överväger att mycket av arbetet ligger utanför ordinarie arbetstid på kvällar, nätter och
helger.

Kompensationstid i beredskapssystemet
Jour- och beredskapsavtalet ger mindre jourintensiva kliniker kostnadseffektiv tillgång till
kompetenta läkare stora delar av dygnet hela veckan. Undersökningen visar att en timme i
beredskapssystemet ger i genomsnitt 36 minuters kompensationstid. Då ingår både arbetad tid
och bunden tid under beredskap. När läkaren arbetar under beredskapen (ofta kväll/natt eller
helger) ger en arbetad timme i genomsnitt en timme och 34 minuters kompensationstid. Detta
kan jämföras med andra grupper där arbete utanför ordinarie arbetstid – förutom ersättning för
obekväm arbetstid, ofta ersätts som enkel eller kvalificerade övertid med 1,5 timmes respektive
2 timmars ledighet.
En bunden timme i beredskapssystemet ger i genomsnitt 9 minuter respektive 5 minuters
kompensationstid beroende på vilken typ av beredskap (A eller B med olika krav på nåbarhet
och inställelsetid) det är fråga om. Detta är en mycket låg ersättning för den inskränkning det
innebär att vara i beredskap. En läkare måste vara beredd att åka in till sjukhuset vid behov och
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utöver detta ständigt vara tillgänglig på telefon för att kunna lämna kvalificerade råd vid behov.
Det innebär att sjukvården har tillgång till unika kompetenser under mer kalendertid.
Mindre jourintensiva kliniker till exempel ögon kan genom beredskap få en mycket
kostnadseffektiv tillgång till sina mest kompetenta läkare stora delar av veckan. Undersökningen
visar att andelen arbetad tid under jour och beredskap inom en specialitet som ögon i
genomsnitt är 14 procent och andelen bundenhet 86 procent. Ersättningen för bundenheten är
låg varför systemet är kostnadseffektivt för arbetsgivaren.

Jouravtalet medför hög flexibilitet och patientnytta
Kraven och förutsättningarna på den svenska sjukvården varierar stort beroende av att Sverige
är ett stort och glest befolkat land. Samtidigt ska patientsäkerheten inom sjukvården vara lika
hög i hela landet. Denna utgångspunkt finns beskrivet i hälso-och sjukvårdslagen och
patientsäkerhetslagen.
Ansvaret för detta ligger på huvudmännen och vårdgivarna. Även läkarna och övriga
yrkesgrupper ansvarar för att bidra och säkerställa att god vård erbjuds. Allt i relation till
tillgängliga läkarresurser. Det är många frågeställningar som är kopplade till hur vården ska
organiseras för att beakta att så sker. Det handlar framförallt om vilken medicinsk kompetens
som ska finnas tillgänglig och på vilka tider under dygnet.

Bemanning efter behov
Nattarbete är ofrånkomligt inom sjukvården. Jour-och beredskapssystemet ger möjlighet att
koncentrera verksamheten på dagtid, då alla specialiteter finns på plats och kan konferera med
varandra och andra yrkeskategorier. Systemet garanterar även att högspecialiserad vård vid
behov kan utföras nattetid. Ett system där flertalet läkare hjälps åt att ansvara för bemanningen
skapar förutsättningar för ett flexibelt system.
Tjänstgöringspassen är i jour- och beredskapssystemet ofta ganska långa vilket leder till att
sjukhusen och patienterna har tillgång till specialistkompetens under större andel av tiden än
vad som annars vore möjligt jämfört med till exempel treskiftsarbete.
Generell sjukhusbunden bemanning med läkare är inte möjligt idag med givna resurser, det vill
säga med samma antal läkare som idag. Utan att utöka läkares arbetstidsmått utöver vad
kollektivavtal och lagstiftning medger är det omöjligt att bemanna vården på annat sätt än
genom att förlägga läkare i jour- och beredskap. Läkare behöver arbeta och finnas tillgängliga
dagtid då mest verksamhet sker.
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En annan aspekt är att systemet också kan anses fungera som ett ”dragspel” när det gäller såväl
under- som överbemanning. Genom att arbetsgivaren kan styra uttaget av kompensationen
avseende tid eller ersättning går det att hantera såväl tillfälliga dalar som toppar i bemanningen.

Patientnytta
Patienterna och samhällets krav på vården är att det alltid ska finnas tillgång till hög medicinsk
kompetens oavsett tid på dygnet. Geografisk ort ska inte spela någon roll.
Jour och beredskapssystemets syfte är att bemanna vårdens dygnet-runt-verksamhet på ett
sådant sätt att högkvalitativ och säker vård ska kunna erbjudas dag som natt, året runt. Det
finns alltid läkare i tjänst på sjukhusen. Jour och beredskapssystemet säkerställer att specialister
inom alla specialiteter och experter inom smala subspecialiteter finns tillgängliga på telefon och
snabbt kan kallas in vid behov.
Generellt är all verksamhet som utförs nattetid förenat med högre risker för såväl patienter som
läkare. Om vård inte kan anstå och är av akut karaktär ska, i största möjliga mån, planerad vård
bedrivas på dagtid.

Hög kompetens i varje led
Antalet besök på landets sjukhus ökar. Det är en stor verksamhet med stora flöden och
osorterade patienter, varav många har akuta livshotande åkommor. Det är viktigt att sjukhusen
bemannas med läkare med rätt kompetens dels för det akuta och dels det planerade
omhändertagandet. Det måste finnas tillräckligt många läkare, med rätt kompetens på dag-,
kvälls- och nattetid. Systemet och mixen mellan de olika befattningarna ger hög kompetens i
varje led.
För att optimera tillgång till kvalificerad läkartid över hela dygnet och veckans alla dagar
organiseras arbetet i komplicerade system. Exempelvis har specialist-och överläkare längre
tjänstgöringspass som i stor utsträckning utgörs av bundenhet i form av jour eller beredskap.
Det ger bättre kontinuitet och sjukhuset har tillgång till alla specialistkompetenser en större
andel av tiden än vad en alternativ arbetstidsförläggning skulle möjliggöra. Läkarna före och
under specialiseringen (AT- och ST-läkare) utför mycket av det aktiva arbetet under jour, vilket
innebär att läkare med bredare och djupare kompetens finns på plats under dagtid i hög
utsträckning. Det är nödvändigt för att all annan verksamhet såsom utbildning, handledning,
forskning och kompetensöverföring ska kunna fortgå.
Verksamheten planeras också i huvudsak på dagtid i syfte att uppnå hög kompetens under
dygnets alla timmar. Därigenom får patienterna i större utsträckning del av råd/bedömningar av
experter inom subspecialiteten.
Arbetsfördelningen blir flexibel och arbetsuppgifter fördelas efter kompetensnivå.
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Jour och beredskapssystemet medför en högre flexibilitet utifrån perspektiv om hållbar hälsa
och leder till mer välavvägda villkor för enskilda läkare och därmed bättre trivsel och bättre
arbetsmiljö. Särskilt för mindre akutsjukhus är det viktigt att hushålla med de olika
kompetenserna vilket jour- och beredskapssystemet möjliggör.

Hög kompetens under dygnets alla timmar
Intervju schemaläggare vid universitetssjukhus – januari 20151
”Generellt är antalet läkare för litet. Arbetad
tid under jour är cirka 92 procent vilket
innebär att arbete utförs 9 timmar av 10.
Utifrån arbetsmiljö/patientsäkerhet borde
primärjouren utökas med ytterligare en linje
(läkare) till kl. 23.00 då det är väldigt mycket
att göra fram till kl. 23.00. Anledningen till att
man inte gjort detta är sannolikt en
kombination av kostnader och att man vill
minimera arbete på obekväm tid. Dagjour
som arbetar fram till kl. 21.00 (istället för till
18.30) skulle också kunna lösa delar av det
hela. Men bristen på läkare eller oviljan att
anställa flera är det största problemet. Det
går inte att ta läkare från det dagliga arbetet
för att lägga till på andra tider utan att den
dagliga verksamheten drabbas negativt. När
det är helgdagar (jul och nyår framför allt)
förstärks jouren, annars drunknar
verksamheten. Två konsulter som är
specialister i infektionssjukdomar förstärker
jouren. De ansvarar för alla inneliggande patienter på sjukhuset samt har fasta ronder på
intagningsavdelningen samt intensivvårdsavdelningen samt är bakjour åt den som är på
akuten (10.00-18.30 passet). Jourverksamheten består av allt ifrån akutmottagning, patienter
som kommer in dygnet runt och vårdavdelning där det ligger 42 patienter varav fem är
intensivvårdsplatser. Utöver detta kontaktas man av andra enheter inom regionen. En del av
det som görs kan också vara till exempel förflyttning av patient som ankommer till sjukhuset
18.30 eller senare som då blir något för primärjouren att ta hand om. Trögt med logistik och
att få transporter i tid kan vara två orsaker till detta. Utbildningsperspektivet är viktigt och
glöms ofta bort i fråga om produktionsplanering.”

1

Citat från Läkarförbundets kvalitativa intervjuundersökning januari 2015
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Intervju schemaläggare länssjukhus – januari 20152

”Tror inte alls på treskift – förödande.
Klokt att försöka koncentrera så mycket
som möjligt dagtid, alla grenspecialiteter
på plats och då kan de konferera med
varandra (exempelvis hjärta – nerv). Klokt
att minimera på andra tider av dygnet.
Det kan vara ganska lugnt på nätterna
och det vore oklokt att ha överkapacitet
nattetid - det är fel utnyttjad tid. Jämför:
Sköterska på natt – medicin, infektion,
luftrörsvidgande et cetera. Man kan
bestämma på kvällen när saker ska sättas
in. Läkaren behöver inte vara inblandad i
dessa moment. Nyfödda; det kan rulla på
med det löpande arbetet. Doktorn ringer
man på när det är en kraftig försämring
eller när det blir något akut. Även
sköterskorna är färre på natten.”
//
”Oberoende av system måste man vara
ledig. Man kan inte arbeta alla dagar och
nätter. Alla doktorer inom varje grupp får
tänka till för att inte alla ska vara borta
samtidigt. Då kan också schemaläggare få ett lättare arbete. Det är viktigt med att ledningen för
verksamheten styr bemanningen och ledighetsuttaget.”

Råd och bedömningar av experter inom varje specialitet
Sjukvården behöver bra system för kunskapsspridning, kompetensutveckling och fortbildning.
Vården är beroende av god kompetensförsörjning och det måste säkerställas att all sjukvårdens
personal kan tillgodogöra sig och bevara klinisk bredd under samtliga utbildningssteg.

Hälso- och sjukvårdens organisation är oerhört komplex. Arbetsgivaren ska upprätthålla god
patientsäkerhet och god arbetsmiljö för alla medarbetare. Alla kompetenser ska tas tillvara
under dygnets alla timmar under hård press. Dagens arbetsorganisation för läkare måste vara
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flexibel för att i så stor utsträckning som möjligt ge tillgång råd/bedömningar av experter inom
såväl bas-, gren- som tilläggsspecialiteter.
Det finns idag 53 bas-/grenspecialiteter samt en mängd tilläggsspecialiteter. Ju mer
specialiserad, djup eller smal en viss specialitet är, desto fler beredskapspass har läkaren då
antalet läkare inom vissa specialiteter är få. Det innebär att hälso- och sjukvården har tillgång till
unik kompetens under dygnets alla timmar.

Arbetsmiljö - hållbar hälsa
I enlighet med kollektivavtalet, och ytterst arbetstidslagen som bygger på ett EU direktiv, så ska
arbetad tid under jour och beredskap ses som övertid i lagens bemärkelse. Sådan arbetad tid
och övertidsarbete kan dock kvittas mot jourkompensationsledighet under
begränsningsperioden. Uttag av jour kompensationsledighet måste ske löpande inom
begränsningsperioden för att lagens gränser inte ska överskridas.
Utöver arbetstidslagen ställer arbetsmiljölagen krav på att arbetsförhållanden ska anpassas till
människors olika förutsättningar i fysisk och psykisk avseende. Vid förläggning av arbetstiden
ska arbetsgivaren ta hänsyn till att arbetstagaren inte utsätts för belastningar som kan medföra
ohälsa. Lagens utgångspunkt stöds i forskning.
Forskning visar att nattarbete har inverkan på hälsan och utgångspunkten är att det i möjligaste
mån bör undvikas. Beroende på sjukvårdens samhällsfunktion måste verksamheten bedrivas
dygnet runt. Dock ska verksamheten i den mån det är möjligt begränsas under nattetid och
planerad verksamhet ska ske under dagtid. De läkare som arbetar under natt ska alltid ha
tillgång till stöd av en mer erfaren kollega med expertkunskaper som har beredskap i hemmet
eller i bakjour på sjukhuset.
Jour- och beredskapssystemet medger att en hög andel tillgängliga specialister är i tjänst på
dagtid när patientflödet är som störst. Det ger vården en hög läkarkontinuitet, till exempel; den
läkare som skriver in en patient de ena dagen, är på plats dagen efter för att operera och kan
även ronda av mot slutet av veckan. Många läkare dagtid medför också en bättre
arbetsbelastning för läkarna som redan i dagsläget är hårt pressade beroende på bland annat
brist på vårdplatser och läkarnas roll som nyckelaktör i sjukskrivningsprocessen.
Dagens arbetstidssystem är kostnadseffektivt och flexibelt utifrån olika verksamheter. Arbetet
och bemanningen under obekväm tid skiljer sig i regel avsevärt från dagtidsarbete. Under
obekväm tid då bemanningen är neddragen har läkare högre arbetsbelastning och större ansvar
för verksamheten. Som ledare för den medicinska verksamheten ska läkare under tidspress
fatta många svåra medicinska beslut, lösa problem med bristande sjukvårdsplatser och kontakta
andra samhällsinstitutioner med mera. Obekväma tider med hög arbetsbelastning och stort
ansvar påverkar sömn, hälsa, arbete och familjebalans, tankar om arbete och patientsäkerhet.
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Läkarna visar stor lojalitet med patienterna, kollegor och arbetstidssystemet. Att ha beredskap i
hemmet med två timmars inställelsetid alternativt ha beredskap för att snabbt kunna inställa sig
för tjänstgöring är ett ingrepp i privatlivet. Särskilt för de läkare som bor långt från sjukhusen.
Det innebär i praktiken att de måste tillbringa sin beredskapstid på arbetsplatsen med några få
minuters ersättning per beredskapstimma för att kunna uppfylla sin arbetsskyldighet.
De flesta läkare har precis som andra människor en familj. Bundenheten hindrar ofta läkaren att
kunna kombinera förvärvsarbete med familjeliv som till exempel att delta i barnens
fritidsaktiviteter och skola.

Jouravtalet fungerar i sin helhet väl idag
Av undersökning framgår att läkare i genomsnitt arbetar mer än 40 timmar per vecka (41,1)
efter uttag av kompensationsledighet. Utöver den arbetade tiden är många läkargrupper
bundna i hemmet för att kunna rycka in vid behov i så kallad beredskap.

Alternativ till jour och beredskap
Schemaläggning enligt kollektivavtalet dygnet runt, hela veckan medför att veckoarbetstiden
ska förkortas för att tid för återhämtning ska ske.




Om ordinarie arbetstid dagtid är förlagd till vardag såväl som sön- och helgdag ska den
ordinarie arbetstiden för heltidsanställd vara 38 timmar och 15 minuter.
Om ordinarie arbetstid förläggs som kontinuerligt treskiftsarbete ska den genomsnittliga
arbetstiden per vecka vara 34 timmar och 20 minuter
Om ordinarie arbetstid förläggs som intermittent treskiftsarbete ska den genomsnittliga
arbetstiden per vecka 36 timmar och 20 minuter.

Med en schemaläggning (vardagar 07.00-21.00 samt dagtid helger) som innebär åtminstone en
arbetstidsförkortning till 38 timmar och 15 minuter/vecka blir systemet mindre
kostnadseffektivt. Undersökningen visar att kostnaden ökar med 8,1 procent om timmar
måste täckas med övertid. Om det skulle finnas nya resurser att tillgå, ökar kostnaden med 3,3
procent. En central och i högsta grad relevant invändning i detta sammanhang är att övertid inte
kan planeras in på regelbunden basis enligt arbetstidslagen. För att hitta en lika kostnadseffektiv
lösning som jour- och beredskapssystemet ger, måste arbetsgivaren finna ett system där
läkarnas veckoarbetstid bibehålls (40 timmar/vecka) samtidigt som nya resurser tillförs.
Undersökningen visar även att en fullständig schemaläggning inom ramen för nuvarande avtals
gränser (07.00-21.00) medför ökade kostnader så länge som nya resurser inte finns att tillgå.
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Eftersom det är brist på läkare ökar kostnaden (+ 0,3 procent) för att täcka timmar med övertid
samtidigt som det uppstår brist på läkare dagtid.
Den slutsats som därför kan dras är att det mest kostnadseffektiva är att schemalägga läkare
08.00-17.00 för att därefter bemanna verksamheten med jour- och beredskapslinjer, med vissa
undantag.
En bunden timme i beredskapssystemet ger i genomsnitt 9 minuters kompensationstid
respektive 5 minuters kompensationstid beroende på vilken typ av beredskap (A eller B med
olika krav på nåbarhet och inställelsetid) det är fråga om. Detta är en mycket låg ersättning för
den inskränkning det innebär att vara i beredskap. En läkare måste vara beredd att åka in till
sjukhuset vid behov och utöver detta ständigt vara tillgänglig på telefon för att kunna lämna
kvalificerade råd vid behov. Det innebär att sjukvården har tillgång till unika kompetenser under
mer kalendertid.
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Kontinuitet och rätt kompetens i vården
För Läkarförbundet är det högprioriterat, oavsett lagstiftning, att patienter ges rätt till en
namngiven, patientansvarig läkare (PAL) som fast vårdkontakt för att skapa bättre läkarkontinuitet.

Vården behöver organiseras så att bästa förutsättningar finns för kontinuitet, samordning och
helhetssyn. Kontinuitet är av stor betydelse för såväl patienter som läkaren. Särskilt för de
patienter som behöver komma i kontakt med vården ofta är det viktigt att få möta samma
läkare. För läkarens del handlar det om att kunna ge god vård, men också om arbetsmiljö. Att
känna sin patient och kunna följa patienten spar tid, både vad gäller inläsning och under
patientmötet. Kontinuitet ger också förutsättningar för individuellt lärande och
kvalitetsutveckling, då behandlingsåtgärderna kan följas upp på ett naturligt sätt. Kontinuitet är
effektivitet.
Läkaryrket kräver ett livslångt lärande för att hänga med i kunskapsutvecklingen och för att
driva den medicinska utvecklingen framåt. Arbetsgivaren har ansvar för att skapa goda
förutsättningar för kontinuerlig kompetensutveckling och fortbildning. Handledning,
kompetensutveckling och fortbildning är delar i verksamheten som mestadels måste ske under
ordinarie arbetstid på dagtid och med ordinarie bemanning.
Ökad specialisering, kunskap och kvalitet i en komplex verksamhet ställer krav. Erfarna
specialister måste finnas i verksamheten under ordinarie arbetstid. Det handlar inte enbart om
att behandla patienter utan även att utveckla hela verksamheten.
Intervju schemaläggare universitetssjukhus – januari 20153
”Inom neuroradiologi finns ca 4 subspecialister plus 2 - 4 juniora specialister vid varje
givet tillfälle. Folk dras bort för annan verksamhet, hålla utbildning, möten,
upphandlingar och så vidare. För närvarande finns det relativt många ST-läkare.
Primärjoursschemat läggs för en tre månaders period. Primärjour utförs av ST-läkare och
av nyblivna specialister. ST-läkaren har arbetat 2 - 2,5 år innan hon eller han får komma
till sjukhuset. Efter att ha blivit grenspecialist i neuroradiologi blir man bakjour istället.
Det tar 2 - 3 tjänstgöringsår att bli neuroradiolog. För att bli överläkare krävs att man
varit specialist i 10 år, alternativt disputerat och varit specialist i 5 år.”
För att uppnå god patientsäkerhet fördelas läkarnas arbetsuppgifter efter kompetensnivå.
Juniora läkare utför mycket av det aktiva arbetet under jourtjänstgöring. De mer erfarna
specialister finns i beredskap till hands för att bistå med sin kunskap när så krävs. Det innebär
att seniora läkare med bred och djup kompetens finns tillgängliga såväl under kvälls- och
nattetid som under dagtid i högre utsträckning. Genom att organisera arbetet kan specialisterna
svara mot krav och behov av handledning och kompetensutveckling för AT- och ST-läkarna i
enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och målbeskrivningar för AT och ST.
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Intervju schemaläggare universitetssjukhus – januari 20154
”Jourscheman byggs efter kompetens, ST läkare, nybliven specialist (upp till 3 år som
specialist), senior specialist (husjour), bakjour som IVA bakjour eller anestesibakjour.”
//

”Bakjourslinjen innebär att man arbetar dagtid fram till 15.00 för att sedan vara bakjour
från kl. 15.00 och under kväll och natt. Primärjourerna har nattjoursveckor och arbetar
då inte dagtid under veckan. Nattjoursveckan innebär jour söndag, tisdag, torsdag natt
eller måndag, onsdag, fredag natt. Helgjour tillkommer. Bakjour har arbetat hela dagen
och sedan är man på bakjour. På helgen går bakjourer anestesi dygn (08.00-08.00) och
bakjourer IVA två dygn (lördag 08.00-måndag 08.00). Helgjour på lördag, söndag sköts
av samma doktor för att få kontinuitet för patienterna. Ordinarie verksamhet slutar
16.15, en del har verksamhet till 18.00 eller 20.00”

Intervju med schemaläggare på universitetssjukhus – januari 2015”5
”Verksamheten schemaläggs i tremånadersperioder.
Egentligen finns det ett krav på att det hela tiden ska
finnas ett schema som sträcker sig 13 veckor framåt,
men det funkar inte riktigt. Anledningen till de 13
veckorna är att en patient ska kunna få en återbesökstid inom en tid av tretton veckor. Det är svårt
att lägga ut schema för längre tid eftersom läkare
har olika uppdrag och arbetsuppgifter där de med
kort eller relativt kort varsel kan bli upptagen på
annat håll, exempelvis föreläsningar,
utbildningsmöten, forskning, ta fram nya riktlinjer
med mera. Läkarna fyller i önskemål, uppger när de
är upptagna med kurser, forskning, vill ha
kompledigt, semester et cetera. För ST-läkare är det
ganska svårt att planera allt i verksamheten
eftersom deras utbildning är ganska styrd och är
svår att ändra på. Detsamma när en ST-läkare får en
reservplats på någon kurs hon eller han bör gå på.
Det är lätt att glömma bort att läkare har andra
uppgifter än att träffa patienter. Det finns annat än
produktionsplanering, som många kanske inte riktigt
har koll på. ”
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Förutsättningarna för att bedriva en god vård skiljer sig stort mellan olika landsting och
regioner, bland annat beroende på deras varierande storlek. Arbetstidslagens regelverk har
harmoniserats i kollektivavtalet för att möjliggöra verksamhet dygnet runt. Det är särskilt viktigt
för att kunna hålla öppet dygnet runt på akutmottagningar och bedriva högspecialiserad vård i
hela landet. Antalet läkare räcker helt enkelt inte till för att upprätthålla dygnet-runtverksamhet utan att regelverket tillåter att antalet arbetstimmar överskrids.
Läkarnas arbetstid måste organiseras så att hög kompetens finns tillgänglig dygnets alla timmar.
Det kan innebära att specialister finns i beredskap under långa perioder och att patienter kan
behandlas även på helger och kvällar. För de mindre sjukhusen och för den högspecialiserade
vården är det helt nödvändigt att göra lokala anpassningar i kollektivavtal om arbetstid för att
kunna bedriva högkvalificerad vård, dygnet runt med det antal läkare och specialister som finns
att tillgå.

Intervju schemaläggare länssjukhus – januari 20156
”De enda som förstår hur läkare jobbar är deras partner.
Om all sjukvård vore dagtid måndag till fredag, då skulle
väl de flesta som arbetar må bra men de som är sjuka
skulle duka under. Ingen vill arbeta mer än 40 timmar
per vecka, det förstår inte folk. Beredskapsersättningen
är jämfört med andra skrattretande låg (till exempel
fjärrvärme, de skrattar när de hör läkarnas
beredskapsersättningar). Har som mål att summan av
administrativ tid, vara på kurs, sitta och läsa, ska
omfatta 10 procent. Fungerar inte då det finns de som
behöver hjälp ideligen så att många med administrativ
tid får hoppa in och göra brandkårsutryckningar
alternativt ersätta någon som är sjuk eller vabbar.
Läkarutbildningen från xx är lokaliserad till xx med 10 12 medicine studeranden per termin. De kommer till hit
när de studerande är på termin 6. De har sin placering
på akutområdet termin 7. Det är positivt men innebär
att en handledare ska finnas bland hen läkare.”
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Slutord
Kontinuitet och optimalt använd läkarkompetens är grundläggande för patientsäkerheten. Jour
och beredskapssystemet ger möjlighet att efter lokala behov och förutsättningar anpassa
bemanningen på ett ändamålsenligt och säkert sätt. Det här är särskilt viktigt för mindre
akutsjukhus och för den högspecialiserade vården. Extraordinära kompsaldon, uttag och
arbetstider förekommer enbart i undantagsfall och är ytterst en arbetsmiljö- och
arbetsledningsfråga som naturligtvis måste uppmärksammas av såväl fackliga organisationer
som arbetsgivare. Ett annat arbetstidsupplägg, exempelvis treskiftsupplägg, kräver fler läkare,
vilket i sig är problematiskt då det råder stor brist på läkare samtidigt som sjukvården även står
inför stora pensionsavgångar.
Specialist- och överläkare har ofta långa tjänstgöringspass som i stor utsträckning utgörs av
bundenhet under jour eller beredskap. Erfarna specialister med hög kompetens står till vårdens
förfogande i beredskap under kvälls- och nattetid. Det ger stor flexibilitet för vården.
Arbetsgivaren får fler läkare i aktiv tjänst på sjukhusen under dagtid, vilket leder till kontinuitet
för patienterna. Det ger patienterna tillgång till specialistkompetens en större andel av dygnet
än vad en alternativ arbetstidsförläggning skulle möjliggöra. Om läkarnas beredskaps- och/eller
jourtjänstgöring skulle tas bort, skulle antalet läkare som finns tillgängliga för patienter under
dagtid vara färre än idag då det råder brist på läkare inom flera specialiteter.
Undersökningen visar att nuvarande arbetstidssystem är kostnadseffektivt jämfört med ett
alternativt arbetstidssystem. Nuvarande centrala kollektivavtal kan anpassas efter lokala
förutsättningar och behov. Det gäller såväl arbetstidens förläggning som läkares önskemål och
behov. Det centrala kollektivavtalet innehåller inte heller hinder för arbetsorganisatoriska
anpassningar och förändringar. Centrala utgångspunkter är att sjukvården bör organiseras
patientsäkert utifrån patienters behov och läkares och andra yrkesgruppers arbetsmiljö.
Denna rapport redovisar en hel del resultat och slutsatser från undersökningen genomförd av
PwC. Ytterligare resultat finns att redovisa. En databas med insamlade löne- och tidsunderlag
möjliggör beräkningar utifrån olika arbetstidsscenarior. Värdet av olika lokala avtal och värdet
av avrundningen till närmaste halvtimme vid störningar under jour och beredskap är också
resultat som finns att tillgå. En kartläggning av läkares arbetstid inom delar av primärvården har
också gjorts och även inom primärvården arbetar läkare genomsnittligt mer än 40 timmar per
vecka efter kompensationsledighetsuttag.
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Bilaga 1 Metod för undersökningen
Urvalsprinciper
Grundprinciperna för urvalet av sjukhus, var att deltagarna i studien skulle ge en god bild av hur
arbetstider förläggs inom sjukhusvård med inslag av jour och beredskapsverksamhet.
Urvalet skulle spegla:
 Olika typer av sjukhus (regionsjukhus, länssjukhus, länsdelssjukhus)
 Olika typer av vårdinnehåll (olika specialiteter)
 Både mer och mindre jourintensiva verksamheter
 Hur vården bedrivs i olika delar av landet
 Verksamheter av olika storlek/omfattning
Grundprinciperna för urvalet att välja kliniker var att identifiera ett representativt urval som
belyser olika typer av jour/beredskapsarbete, med en bredd kring omfattningen av
jouranvändandet, både jourintensiva kliniker som kirurgi och internmedicin och verksamheter
med begränsad akutvårdsverksamhet som Öron-Näsa-Hals (ÖNH) och Ögon.
Valda kliniker bör sammantaget spegla ett genomsnitt över läkarnas arbetstider inom
sjukhusvården i hela landet. Urvalet bör alltså omfatta kliniker som sammantaget anställer
läkare inom merparten av alla specialiteter. Urvalet skall formas för att primärt kunna dra
slutsatser kring läkarna, inte vårdgivarna eller medicinska specialiteter.
Urvalet i sin helhet skall vara representativt för all sjukhusvård med jourverksamhet på svenska
sjukhus i sin sammansättning.

Analysportfölj
Regionsjukhus: Det finns sju regionsjukhus i Sverige. Där behandlas alla sällsynta och
komplicerade sjukdomar och skador. Regionsjukhusen kallas också universitetssjukhus eftersom
de har ett nära samarbete med de medicinska högskolorna kring utbildning och forskning. Det
ingår tre regionsjukhus i undersökningen.
Länssjukhus: Länssjukhusen har kompetens och medicinsk utrustning som täcker i princip alla
sjukdomsområden. Det är fem länssjukhus som ingår i undersökningen.
Länsdelssjukhus: Länsdelssjukhus är mindre och har inte alltid alla typer av
specialistmottagningar. Det ingår tre länsdelssjukhus i undersökningen.
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Primärvården: I undersökningen ingår två landsting. I denna rapport ingår inte primärvården.
Analysportföljen omfattar 4 001 läkare inom cirka 17 olika verksamhetsområden och har per
sjukhus minst två kliniker/medicinska specialiteter. Analysportföljen har högnivågrupperats
enligt områdena; akut (Akutsjukvård, Anestesi/Intensivvård Medicin, Kirurgi, Ortopedi),
kirurgiska specialiteter (Neurokirurgi, Thorax) kirurgiska och medicinska specialiteter (Barn och
ungdom, Kvinnosjukvård, Ögon och ÖNH), medicinska specialiteter (Infektion, Reumatologi,
Onkologi, Kardiologi) samt övrigt (Psykiatri och Röntgen).
Totalt 13 arbetsgivare ingår i studien kring läkares arbetstider kopplat till jour och beredskap.
Analysportföljen omfattar samtliga strukturella nivåer i sjukvårdssystemet
(regionsjukhus/universitetssjukhus, länssjukhus, länsdelssjukhus). Urvalet i sin helhet är
representativt för sjukhusvård med jourverksamhet i sin sammansättning. Avstämning har också
skett mot läkarfakta 2015 och mot SCB statistik för hela läkarkollektivet samt mot
Läkarförbundets lönestatistik 2015.
Sammantaget ger analysportföljen en representativ bild av läkarnas medellön, medianlön,
fördelning mellan olika roller/befattningar, lönegap mellan kön, andel kvinnor samt
medianålder för läkarkollektivet liksom vad gäller fördelning och tyngdpunkt mellan olika
medicinska specialiteter.

Arbetstidsdefinitioner
De timangivelser som vi gör i denna studie baserar sig på snittvärden för en helårsekvivalent.
Uppskattning av arbetad tid per vecka för olika skärningar av läkarkollektivet bygger på att
normalarbetstiden för en helårsekvivalent är 40 timmar per vecka.
Utifrån dessa 40 timmar har tillkommande timmar som arbetas under jour och beredskap lagts
till samt tid för kompledighet dragits ifrån. De netto arbetade timmar per vecka som anges i
rapporten är summan av denna ekvation.
Det är således viktigt att tala om en genomsnittlig heltidsanställning (40 timmar) och inte
anställda läkare i allmänhet när vi talar om läkares arbetstider (vilket även skulle inkludera timoch deltidsanställda läkare som av andra skäl inte har en full tjänstgöring).
Uppskattning av arbetad tid per vecka för olika skärningar av läkarkollektivet samt övriga
analyser och datapunkter speglar det urval av läkare som ingår i studien (analysportföljen),
vilken främst speglar landstingsdriven sekundär- och tertiärvård.

31 (35)

Analys och Kalkylmodell
Samtliga lönearter som PwC erhållit från de olika sjukhusen har mappats mot en gemensam
analysmodell. Ett ”Sjukhus” har bildats via harmonisering av samtliga erhållna dataelement,
vilken utgör analysportföljen.
Insamling och harmonisering av lönedata

Samtliga indata hålls genom processen oförändrade även om flera nya fält skapas vilka är
nödvändiga för harmonisering och detaljerad analys och slutsatser.
Insamling och harmonisering av tidsunderlag
I projektet har registrerad tid samlats in för att möjliggöra detaljerad analys och insikter för
arbete timme för timme.
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Samtliga indata hålls genom processen oförändrade även om flera nya fält skapas vilka är
nödvändiga för harmonisering och detaljerad analys och slutsatser.
Samtliga lönearter som PwC samlat in från de olika sjukhusen har kunnat mappats mot en
gemensam analysmodell.

Samtliga lönearter har belopp som är positivt eller negativt definierade vilket anges i tabellen
under kolumnen ”Tecken”. I tabellen anges huruvida de olika kategorierna av lönearter
omfattar endast belopp eller även rymmer information om intjänad tid och verklig tid.

Aktuella analyser
Genom att etablera ett nuläge har prioriterade analyser genomförts och alternativt
arbetstidsupplägg analyserats. För att etablera ett nuläge kopplat till en av de huvudsakliga
frågeställningarna, Undersöka hur mycket en läkare arbetar under en vecka samt fördelningen
av kompensationstidsuttag i tid och pengar, har följande prioriterade analyser genomförts:




”Undersöka fördelning av läkarkollektivets jour-, beredskaps- och övertid (belopp,
arbetade timmar, intjänade timmar)”
”Beräkna andel av ”normalarbetstid” som läkare vid olika kliniker arbetar netto efter
komptidsuttag”
”Undersöka omfattning av störningar vid jour och beredskapsarbete vid olika tidpunkter
och nivåer”

Baserat på detta har därefter nästa huvudsakliga frågeställning analyserats, Vad är
alternativkostnaden vid ett system med schemalagd jour och beredskap som ordinarie tid?
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Bilaga 2 Utveckling av jour och beredskapsbestämmelserna i kollektivavtal
I och med arbetstidsregleringen och totallönesättningen 1970 av läkare verksamma inom
landsting och kommuner fick alla läkare kompensation för såväl arbete som bundenhet under
jour och beredskap. För arbetad tid utgick kompensationsledighet motsvarande den arbetade
tiden. För bundenhet under jour och beredskap utgick kontant ersättning. För överläkare och
biträdande överläkare kunde ersättningen utgå först från och med 19.00 vilket berodde på
kopplingen till så kallad frilagd arbetstid.
I 1971 års avtal infördes bestämmelserna om bundenhetsersättning till att ge
kompensationsledighet med andelar av den bundna tiden. Med detta avses att en bunden
timme gav ledighet i tid understigande en timme, då läkaren inte utförde aktivt arbete utan
enbart var i beredskap. Ledighetsandelarna som då infördes är de som alltjämt gäller det vill
säga vid jour 1/2 (helg) och ¼ annan tid, vid beredskap a 1/5 (helg) och 1/10 annan tid,
beredskap b 1/8 (helg) och 1/16 (annan tid). Schabloniserad kompensationen för arbetad tid
under jour och beredskap infördes i avtalet vilket fortfarande finns kvar som en möjlighet.
Det infördes i 1975 års avtal kontant ersättning som aldrig kan tas ut i ledighet för intjänad
ledighetstimme vid bundenhet vid jour utöver 50 timmar och för bundenhet vid beredskap
utöver 150 timmar. Detta gäller fortfarande enligt kollektivavtalet. För arbetad tid under jour
och beredskap från och med 21.00 på vardagar samt under lördag/söndag/helgdag infördes i
1975 års avtal en särskild kontant ersättning för varje intjänad ledighetstimme med en halv
timlön.
I 1979 års avtal infördes bestämmelsen om rätt till kompensationsledighet med 2 gånger den
arbetade tiden för söndag och helgdagar samt vardagsnätter lördag från och med 13.00. På
lördagar mellan 07.00 och 13.00 samt vardagar 21.00 och 24.00 blev ersättningen 1,5 gånger
den arbetade tiden och övrig tid med kompensationsledighet med timmer för timme. Det är
dessa bestämmelser som alltjämt gäller.
I 1982/1983 års avtal infördes att 30 procent av den intjänade kompensationen skulle tas ut i
kontant ersättning och 70 procent i ledig tid. Detta ledde i praktiken till en arbetstidsförlängning
för läkare med jour. Reglering infördes i kollektivavtalet att ”Läkares ordinarie arbetstid får
förläggas till helgfri måndag till fredag 07.00-21.00”. Planerad sjukvård skulle enligt denna
reglering kunna utföras fram till 21.00 på vardagar.
I samband med att ny arbetstidslag 1983, infördes bestämmelsen om att kompensation för
arbetad tid under jour och beredskap inte ska likställas med arbetad tid och att lokala avsteg
fick tecknas vad avser uttag av övertid och rätten till veckovila.
I 1988 års avtal infördes en kontant ersättning för bundenhet vid jour och beredskap
innebärande kontant ersättning för varje intjänad ledighetstimme med 1/440 av månadslönen.
Den finns alltjämt kvar.
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I 1990 års avtal infördes riktlinjer för arbete under obekväm tid. Delar av jouravtalet inklusive
arbetstidsförläggning och ersättningsfrågorna öppnas för lokala överenskommelser.
Under 1993-1994 års förhandlingar kräver Landstingsförbundet att begränsningen 07.00-21.00
vardagar ska tas bort och att läkarna ska kunna schemaläggas som övrig personal. Regleringen
finns fortfarande kvar men det alternativa arbetstidssystemet infördes i avtalet det vill säga att
ordinarie arbetstid kan utläggas även på tid utanför måndag till och med fredag 07.00 och
21.00. Om det alternativa arbetstidssystemet ska införas så är det till samma kostnad som
joursystemet. En beräkningsbilaga tillfördes avtalet. Hela jouravtalet inklusive
arbetstidsförläggning och ersättningsfrågor öppnades för lokala överenskommelser.
I 1996 års avtal tas 70/30 regeln bort ur avtalet och införs att kompensation för jour och
beredskap kan utges som ledighet eller kontant ersättning enligt arbetsgivarens beslut efter
samråd med läkaren.
2001 upphör regleringen om särskild arbetstid (ordinarie arbetstid utöver 40 timmar) att gälla
och det omvandlas till fast kontant lönetillägg. Lokal överenskommelse får träffas om annan
ordning för avveckling av den särskilda arbetstiden.
I 2007 års förhandlingar ska frågan om dygnsvila under beredskap lösas. Reglering införs i
avtalet om att dygnsvila under beredskap kan understiga den planerade dygnsvilan och att
lokala parter uppmanas att ingå lokala avtal om hur arbetad tid under beredskap ska hanteras
inom ramen för arbetstidslagens regler om dygnsvila och veckovila.

