
Liksom alla andra medlemmar i Lä-
karförbundet har vi fått besked om att
antalet inbetalningstillfällen av med-
lemsavgifter kommer att minska från
och med 1998. Man skyller detta på
ökade administrativa kostnader, men
vilka fackliga organisationer drabbas
inte av det utan att försämra medlem-
marnas möjlighet att klara avgiftsinbe-
talningarna? Varför har inte Läkarför-
bundet frågat medlemmarna och tagit
reda på vilka konsekvenser detta leder
till innan man genomför förändrade ru-
tiner? Vi tror knappast att t ex andra
fackliga organisationer skulle våga ge-
nomföra en sådan förändring utan att
drabbas av en proteststorm. Förän-
dringen leder bl a till att medlemmarna
lånar ut sina pengar räntefritt till Läkar-
förbundet samt att det kan bli svårt för
många att betala, då inbetalningen kom-
mer att sammanfalla med andra tunga
utgiftsposter i den privata ekonomin
(t ex låneamorteringar).

I själva verket borde Läkarförbundet
göra precis tvärtom dvs förbättra sin
service genom att göra det möjligt att
autogirera månadsvis, vilket är omöjligt
med det nya systemet. Stoppa »refor-
men» och lyssna för en gångs skull på
medlemmarnas önskemål!

Du som medlem – ring eller skriv till
Läkarförbundet och deklarera ditt miss-
nöje!

Charlotta Blank, Irena Feldman,
Jack Flur, Rikard Höse, Jaana Kallvik-
backa, Jehns Ch Martineus, Magnus
Nehlin, Bengt Persson, Sahba Razavi,
Per Sigtryggsson, samtliga läkare på
Liljeholmens vårdcentral i Stockholm

Replik:

Nödvändigt mins-
ka hanteringskost-
naderna
Förbundets aviseringar är en omfat-

tande verksamhet. De avser inte bara
förbundets egna avgifter utan även ar-
betslöshetskassan, lokalföreningarna,
yrkesföreningarna och deras lokalav-
delningar (de obligatoriska föreningar-

na) och specialitets- och intresseför-
eningarna m m (de frivilliga förening-
arna). Första månaden i varje kvartal
skickar vi ut två aviseringar med sam-
manlagt ca 45 000 avier till medlem-
marna. Inte så få medlemmar anser att
antalet betalningar är för stort, eftersom
vi har fått en hel del brev om detta. To-
talt aviseras 90 milj kr per år varav en-
dast 37,5 milj kr avser förbundets egna
avgifter. Härtill kommer avgifterna för
pensionärer, medicine studerande,
praktiker m fl som aviseras i särskild
ordning.

Ökade kostnader
Kostnaderna för denna verksamhet

har ökat starkt de senaste åren. Postgi-
rot har exempelvis infört en inbetal-
ningsavgift på 2 kr per girering. Portot
har ökat betydligt mer än vad inflatio-
nen motiverar. Om inget görs beräknas
den totala kostnaden för tryckning, por-
to och inbetalningsavgifter uppgå till ca
1,5 milj kr i år. Hela denna kostnad bärs
av förbundet vilket betyder att så myc-
ket som 4 procent av avgifterna går till
betalningshanteringen.

I samband att vi gör en översyn och
modernisering av betalningsrutinerna
är det självklart att vi har sett oss om ef-
ter möjligheter att minska hanterings-
kostnaderna.

Den enda realistiska lösningen har
visat sig vara att dra ned på antalet avi-
seringar och Läkarförbundets central-
styrelse har också fattat beslut om detta.
Antalet aviseringar minskas till två för
de obligatoriska föreningarna och till en
för de frivilliga. I stället för fyra måna-
der med avgiftsbetalningar per år blir
det nu tre för huvuddelen av medlems-
kåren.

Den genomsnittliga betalningstid-
punkten under året blir något tidigare-
lagd, alternativt oförändrad (beroende
på föreningsmedlemskap). Förbundet
gör en inbesparing på ca 700 000 kr per
år. Det alternativt som står till buds är
autogiro, men tyvärr är även detta en
mycket dyrbar lösning.

Sammantaget är alltså styrelsen fun-
nit att det av ekonomiska skäl är moti-
verat med ett mindre antal aviseringar.

Ekonomiavdelningen
Karl Benckert
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Vilka medlemmar önskar färre inbetalningstillfällen?

Elisabeth Jaensson och Bengt Jär-
hult har i Läkartidningen 50/97 fram-
fört värdefulla tankar och tips om hur
läkare kan hantera det stora utbudet av
medicinsk information som i dag finns
tillgängligt.

Jag vill med anledning av detta före-
slå prenumeration på en tidskrift som
syftar till att underlätta för den kliniskt
verksamme läkaren att välja ut och kva-
litetsbedöma kliniska studier.

Tidskriften som heter Evidence 
Based Medicine kommer ut sex gånger
per år och utges av American College of
Physicians och BMJ Publishing Group.
Vi har på min arbetsplats prenumererat
på den sedan november 1995 och tyck-
er samtliga att den varit till hjälp i vår in-
dividuella fortbildning. Valet av artiklar
har i stor utsträckning varit relevant för
vår kliniska vardag.

Tidskriftens intentioner är att upp-
märksamma kliniker på viktiga fram-

steg inom intermedicin, allmänmedi-
cin, kirurgi, psykiatri, pediatrik och ob-
stetrik och gynekologi, detta genom att
välja ut litteratur, original- och review-
artiklar med resultat som har trovärdig-
het och som förefaller vara användbara
i klinisk praxis. Artiklarna sammanfat-
tas i ett slags abstract med givna rubri-
ker, bl a frågeställning, studiedesign,
patienturval, resultat och konklusion.
Man anger också vem som gett anslag
till studien. Studiesammanfattningen
kommenteras slutligen kort av en auk-
toritet inom området.

I varje nummer finns också en fortlö-
pande utbildning i att kritiskt granska
medicinska publikationer om definitio-
ner av olika kvalitetsbegrepp, vilket
också har varit värdefullt.

Herbert Sandström
distriktsläkare,
Backens vårdcentral,
Umeå

Tidskrift för kliniskt verksamma
läkare rekommenderas


