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Räkenskapens timma – så kan
man litet högtidligt beteckna den år-
liga tilldragelse när Läkarförbundets
högsta beslutande organ, fullmäkti-
gemötet, samlas, dels för att granska
vad som gjorts, dels för att dra upp
riktlinjer för den kommande verk-
samheten. 

Instundande fredag är det dags
igen för de drygt 140 fullmäktigele-
damöterna att under ett par dagar de-
battera, diskutera, ställa frågor, kan-
ske kritisera och möjligen berömma. 

Förbundets verksamhetsberät-
telse har nyligen refererats i sina hu-
vuddrag (nr 20/96), och som framgår
av denna har det gångna arbetsåret
inte bara bestått av framgångar. Skä-
len till detta är flera.

Det grundläggande problemet är
landets svåra samhällsekonomiska
kris, där någon avgörande förbätt-
ring knappast är skönjbar. Dess mest
påtagliga och dystra konsekvens –
den höga arbetslösheten – har inte
slagit lika hårt inom läkarleden som
inom arbetsmarknaden i stort, men
likväl har antalet arbetslösa läkare
blivit unikt stort.

Den ekonomiska krisen berör i
hög grad landstingen, och sjukvår-
den är genom nedskärningarna utsatt
för stora påfrestningar. Den an-
strängda ekonomin har bl a bidragit
till att underläkarnas arbetsmarknad
alltmer kommit att bestå av korta och
osäkra vikariat.

Kan Läkarförbundet på något
vis påverka dessa problem?

Mycket litet när det gäller den
övergripande ekonomiska utarm-
ningen – där kan man bara via till-
gängliga kanaler, bl a genom Saco,
plädera för en politik som med stör-
re konsekvens och långsiktighet an-
griper de generellt tillväxthämman-
de faktorerna. 

På den egna planhalvan – sjukvår-
den – kan och måste läkarkåren age-
ra med kraft. Fortsatta strukturför-
ändringar är ofrånkomliga, men hän-
syn måste tas till patienterna och
vårdkvaliteten. Sjukvårdens centrala

resurs – läkarna – måste därvid nytt-
jas effektivt.

Läkarförbundet – och även dess
fullmäktige – har en viktig uppgift i
att för landstingens politiker förklara
behovet av att både bromsa och gasa
på samma gång. På kort sikt gäller
det att hålla igen på nytillskottet av
läkare, men på längre sikt kommer
landstingen att få stora problem om
inte dagens underläkare ges möjlig-
het att fylla luckorna efter de många
specialistläkare som det närmaste
decenniet går i pension.

Samhällsekonomin är dock bara
en av de faktorer som negativt påver-
kat förbundets strävanden att bevaka
medlemmarnas intressen. Politiska
och ideologiska motiv har legat bak-
om en rad s k återställare från rege-
ringens sida – med landstingens
goda minne.

Flera kategorier läkare har berörts
av detta. Främst har förbundets pri-
vatpraktiserande medlemmar fått
vidkännas hårda begränsningar för
sin verksamhet och sina utkomst-
möjligheter. Huvudmännen har ty-
värr åter visat ett ointresse för en
kompletterande privat vårdsektor
med rimliga framtida arbetsvillkor.

Även primärvårdens doktorer har
fått uppleva ytterligare organisato-
risk turbulens och osäkerhet när
Husläkarlagen revs upp. Chefsöver-
läkarna är ännu en kategori som
hamnat i snålblåsten genom rege-
ringens förslag att avskaffa hittills-
varande kompetenskrav för kliniker-
nas och vårdcentralernas chefer.

Den gångna avtalsrörelsen blir
säkert föremål för fullmäktiges upp-
märksamhet. Var det en seger eller en
förlust? Tolkningarna kan – som bl a
framgår av ett par motioner – bli oli-
ka beroende på från vilken utsikts-
punkt frågan betraktas. 

Uppgörelsen innebar att den efter-
strävade underläkarsatsningen till en
del kom till stånd, att man utan kon-
flikt nådde ungefär samma ram som
övriga inom den offentliga sektorn
samt – inte minst – att förbundet

stärkte sin position som självständig
förhandlingspart.

Var detta nog för att kompensera
de förändringar i avtalen som arbets-
givarna hårdnackat slogs för? För-
bundsledningen ansåg att så var fal-
let – risken för konflikt var i det dra-
matiska slutskedet överhängande,
men ytterligare en sjukvårdsstrejk
hade nog blivit en för mycket i det
läge som rådde.

Inom en rad områden har det
gångna året medfört väsentliga plus-
poster. Det gäller i synnerhet utbild-
ningsfrågorna, där läkarnas organi-
sationer idag har ett ökat reellt infly-
tande över de egna utbildningssyste-
men, särskilt rörande vidareutbild-
ningen.

Specialitetsföreningarna har såle-
des i samarbete med förbundet och
Läkaresällskapet – på uppdrag av
Socialstyrelsen – sett över speciali-
seringstjänstgöringens målbeskriv-
ningar. Det har även tagits fram rikt-
linjer för handledningen under AT
och ST, något som nu måste följas
upp lokalt.

Inspektionerna av utbildnings-
kvaliteten vid kliniker och vårdcen-
traler är idag en väl etablerad verk-
samhet, som i framtiden kommer att
spela stor roll för den kliniska utbild-
ningens kvalitet. Förhoppningen är
att bygga upp ett liknande system för
medicinsk kvalitetsrevision på bred
front inom vården.

Även om ekonomin lägger häm-
sko på många önskvärda aktiviteter
finns det områden där läkarkåren kan
och bör flytta fram sina positioner.
Det gäller t ex den medicinska etiken
och de allt viktigare prioriteringarna,
värnet om patienternas integritet i en
alltmer datoriserad sjukvårdsmiljö,
förbundets långsiktiga syn på pri-
märvårdens och slutenvårdens fram-
tida struktur samt inte minst ledar-
skapsfrågorna.

Dessa för framtiden viktiga frågor
kommer att kräva diskussioner vid
såväl detta som kommande fullmäk-
tigemöten. •
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