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Anställningstryggheten för
läkare har förbättrats de senas-
te åren. Men det gäller inte vid
universitetssjukhusen, där ST-
tjänsterna och många tjänster
för specialister är tidsbegränsa-
de. 

I en motion till Läkarförbun-
dets fullmäktige yrkar Malmö
läkareförening att Läkarför-
bundet ska arbeta för att alla lä-
kare får fast anställning.

Till årets fullmäktigemöte i Läkar-
förbundet, som äger rum i slutet av den-
na vecka, har delföreningar och enskil-
da medlemmar lämnat in 16 motioner i
vitt skilda ämnen.

Den viktigaste frågan i motionsflo-
den gäller anställningstryggheten som
tas upp både av Malmö läkareförening
och Skaraborgs läns läkarförening. Mal-
möföreningen lyfter fram problemet vid
universitetssjukhusen. Tanken med tids-
begränsade anställningar är att rotatio-
nen mellan olika sjukhus ska underlättas. 

Men Malmö läkareförening påpekar
att systemet ger upphov till problem och
kan i realiteten minska rekryteringen
till universitetssjukhusen och alltså
motverka en önskvärd rotation. Före-
ningen vill att förbundet ska utarbeta en
strategi för att uppnå målet fast anställ-
ning för alla legitimerade läkare.

I sitt svar på motionen konstaterar
centralstyrelsen att målet att alla legiti-
merade läkare ska ha fast anställning
upprepade gånger har fastslagits av full-
mäktige. Det har under lång tid varit pri-
oriterat i förbundets verksamhet. Cen-
tralstyrelsen föreslår att fullmäktige ska
bifalla motionen.

Oegentliga vikariat måste bort
Skaraborgs läns läkarförening har i

sin motion om anställningstrygghet ta-
git upp frågan om oegentliga vikariat,
dvs en form av anställning där en person
vikarierar utan att vikariera för en viss
namngiven person. Upprepade gånger
har läkarföreningar gått igenom vikari-
aten tillsammans med arbetsgivaren
och kunnat omvandla oegentliga vikari-
at till fasta tjänster.

Det är vanligt att det krävs minst ett
år på ett oegentligt vikariat för att sedan
kunna få en ST-tjänst. Läkarföreningen
anser att denna typ av arbetsmarknad är
osund och måste förändras om lands-

tingen ska förstå hur många fast anställ-
da som behövs för att bedriva sjukvård.

Läkarföreningen yrkar att Läkarför-
bundet aktivt arbetar för att omvandla
de nuvarande oegentliga vikariaten till
fasta tjänster och att inga oegentliga vi-
kariat tillsätts. 

I sitt svar på motionen konstaterar
centralstyrelsen att läkare ska ha nor-
mal anställningstrygghet och den ute-
sluter oegentliga vikariat. Samtliga lo-
kalföreningar arbetar med vikariatspro-
blematiken. I många fall har man nått
goda konkreta resultat. Men centralsty-
relsen påpekar att arbetet måste bedri-
vas kontinuerligt eftersom det finns en
tendens att problemet med oegentliga
vikariat återuppstår en tid efter kart-
läggning och korrigering. Centralsty-
relsen anser att motionen med detta ska
anses besvarad.

De invandrade läkarnas situation har
tidigare uppmärksammats av Läkarför-
bundet i samband med att en stor del av
arbetslösheten bland läkare bedömdes
kunna härledas till dessa. 

Malmö läkareförening påpekar i en
motion att det på senare tid skett flera
förändringar i arbetsmarknadspolitiken
och att det är oklart hur situationen är
för invandrade läkare. Många vittnar
om en hopplös situation. Malmö läkare-
förening yrkar i sin motion  bl a att Lä-
karförbundet tillsätter en arbetsgrupp
som kontinuerligt följer upp utveck-
lingen på arbetsmarknaden.

Centralstyrelsen föreslår att motio-
nen ska avslås. Anledningen är att cen-
tralstyrelsen inte anser att det finns nå-
gon anledning att ändra på förbundets
policy i dessa frågor.

Flexibel pensionsålder behövs
Medelåldern bland all sjukvårdsper-

sonal inklusive läkare har stigit de se-
naste åren på grund av nedskärningar.
Nyanställningar av yngre kolleger har
minskat. Samtidigt har jourbelastning-
en ökat och för att få en rimlig arbets-
miljö måste jourbördan numera förde-
las även på äldre specialister.

Blekinge läkarförening tar upp den-
na problematik i en motion och föreslår
att Läkarförbundet utreder och i kom-
mande avtalsförhandlingar driver frå-
gan om införande av flexibel pensions-
ålder på rimliga villkor för läkare. För-
eningen menar att en frivillig flexibel
pensionsålder från t ex 60 år skulle
medföra att läkare i jourtunga specia-
liteter kan avsluta sin gärning innan de

bränt ut sig fullständigt, samtidigt som
man bereder plats för yngre kolleger.

På senare år har Läkarförbundet fått
ta emot ett stigande antal förfrågningar
om möjligheter till förtida pension.
Centralstyrelsen konstaterar att det för
närvarande är möjligt med förtida uttag
från 60 år. I förslaget till det reformera-
de allmänna pensionssystemet har den-
na gräns satts till 61 år. Centralstyrelsen
föreslår att motionen ska bifallas.

Mer statistik önskas
Svensk förening för anestesi och in-

tensivvård och Kristianstads läns läkar-
förening framför båda önskemål om ut-
vidgad statistikservice från förbundet.
Den lönestatistik som tas fram är upp-
delad på bl a befattning och lokalföre-
ning. Däremot finns ingen uppdelning
efter specialitet, vilket önskas i de båda
motionerna.

Centralstyrelsen föreslår att motio-
nerna ska avslås även om det är tekniskt
möjligt att ta fram den önskade statisti-
ken. Man menar att en sådan statistik
vore av tveksamt lönepolitiskt värde.
Dessutom befarar man att en sådan sta-
tistik skulle leda till ökad intressebe-
vakning  såväl centralt som lokalt, vil-
ket står i strid med grundläggande in-
tentioner i lönesystemet.

Genom excessivt utnyttjande av for-
men ledighet med lön vid tjänsteupp-
drag  kringgår arbetsgivare rese- och
traktamentsavtal för arbete som utförs
av läkare för arbetsgivaren utanför ordi-
narie arbetsplats. Medlemmen Dag
Mohlkert yrkar i en motion att förbun-
det ska verka för att arbete för ordinarie
arbetsgivare, men utanför ordinarie ar-
betsplats, i största möjliga utsträckning
sker i tjänsten.

Centralstyrelsen är medveten om det
problem motionären tar upp. Då en lä-
kare beordras att delta i utbildning eller
konferens eller i de fall utbildningen
sker helt på den anställdes önskan med
tjänstledighet utan lön är regelsystemet
klart. Problemet är att det många gång-
er handlar om en gråzon mellan de rena
fallen. Lokalföreningarna arbetar med
detta i den riktning motionären önskar.
Centralstyrelsen föreslår att motionen
ska bifallas.

Gästrike–Hälsinge läkareförening
hävdar att arbetsmiljön är den  klart vik-
tigaste frågan för läkare på grund av
ökande sjukskrivning, stress, utbränd-
het samt även ökad suicidfrekvens.

Föreningen yrkar i en motion bl a att

16 motioner till årets fullmäktigemöte

Anställningstrygghet för läkare
viktigaste kravet i motionerna



en läkare med intresse och erfarenhet av
arbetsmiljöarbete ska anställas i för-
bundet och att en ny studie av läkares ar-
betsmiljö görs.

Centralstyrelsen delar uppfattningen
att arbetsmiljöfrågorna är av mycket
stor betydelse i den fackliga verksam-
heten. Man konstaterar också att arbets-
miljöproblemen inom läkarkåren har
blivit mer komplexa och tenderar att
öka i omfattning.

Satsar på aktiva åtgärder
Men centralstyrelsen anser att man

har en god kunskap om rådande arbets-
miljöproblem och har därför inte för av-
sikt att genomföra en förnyad bred kart-
läggning inom arbetsmiljöområdet. I
stället anser man att insatserna nu mås-
te samordnas och koncentreras på akti-
va åtgärder som leder till goda arbets-
miljöförhållanden och ett ett gott hälso-
läge för medlemmarna.

För närvarande är en kliniskt verk-
sam läkare projektanställd för att arbeta
med bl a kollegial stödverksamhet och
mentorskap. Centralstyrelsen anser att
denna form med att knyta medlemmar
till det centrala arbetet bör kunna an-
vändas även framöver. Med detta anser
man att motionen ska anses besvarad.

Medicine studerandes förbund yrkar
i en motion att Läkarförbundet bl a ska
verka för att medicine studerande får vi-

kariera som läkare från den nionde ter-
minen och att den generella dispensen
för medicine studerande att vikariera
som läkare återinförs.

Centralstyrelsen är beredd att verka
för att vikariatsmöjligheter för medici-
ne studerande finns kvar. Men arbetet
med att tillgodose motionen måste be-
drivas långsiktigt. Centralstyrelsen fö-
reslår därför att motionen ska anses be-
svarad.

Malmö läkareförening föreslår att
förbundet utarbetar en strategi för att ta
över ansvaret för kvalitet i AT- och ST-
utbildningarna i samarbete med Svens-
ka läkaresällskapet.

Centralstyrelsen anser att läkarorga-
nisationerna inte kan ta på sig ekono-
miskt och organisatoriskt ansvar för att
underläkare får trygga anställningsför-
hållanden, handledning och tillgång till
SK-kurser. Det ansvaret måste ligga på
staten och landstingen. Däremot har
man en viktig roll som påtryckare. Med
detta föreslår centralstyrelsen att motio-
nen ska anses besvarad.

Distriktsläkarföreningen yrkar i en
motion att Läkarförbundet preciserar
vilka åtgärder man tänker vidta för att
stärka primärvårdens roll och främja
allmänläkarrekryteringen.

Centralstyrelsen har beslutat att ta
initiativ till centralt och lokalt arbete för
att uppnå grundförutsättningarna för en
fungerande primärvård enligt förbun-
dets senaste rapport. Centralstyrelsen
föreslår därför att motionsyrkandet bi-
falles.

Svenska sällskapet för dermatologi

och venereologi yrkar att Läkarförbun-
det tillsätter en arbetsgrupp som beva-
kar integritetsfrågorna i samband med
de nya receptblanketterna. 

Centralstyrelsen delar föreningens
syn på integritetsfrågorna i samband
med läkemedelsreformen, men anser
inte att det finns något behov av en ar-
betsgrupp och föreslår att motionen ska
anses besvarad.

Förtroendeläkare förväxlas
1990 bildades den nuvarande förtro-

endeläkarorganisationen i lokalföre-
ningarna. Men beteckningen förtroen-
deläkare förväxlas lätt med läkare i
andra instanser med förtroendekarak-
tär. Dalarnas läkarförening  föreslår
därför att benämningen förtroendeläka-
re ändras till kollegial rådgivare och att
förbundet inventerar förtroendeläkar-
nas arbetssätt och tar till vara erfarenhe-
terna kring kollegial rådgivning.

Centralstyrelsen konstaterar i sitt
svar att även om förbundet valt benäm-
ningen förtroendeläkare finns inget
som hindrar att lokalföreningarna an-
vänder beteckningen kollegial rådgiva-
re i sin medlemsinformation. 

Men centralstyrelsen anser att det
lämpligt med en enhetlig beteckning.
Det kan nås inom ramen för den pågå-
ende utredningen om införande av kol-
legialt nätverk. I den utredningen ingår
också att inventera och ta till vara hittills
vunna erfarenheter av kollegial rådgiv-
ning. Centralstyrelsen föreslår därför
att motionen ska anses besvarad.
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LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 94  •  NR 21  •  1997 1957

Anställningstrygghet är grundläggande
för att kunna ställa krav t ex för att
komma till rätta med arbetsmiljöproblem.
Fortfarande saknar dock många läkare
anställningstrygghet, vilket tas upp i två
av årets motioner till fullmäktige. 


