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Ny sammansättning 
av lokal-repskapet?
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Läkar tidningens marknadsavdel-
ning har för att slå vakt om tidning-
ens ledande ställning på marknaden
för läkemedelsannonsering utsett
Br itt-Mar ie Aronsson till annons-
chef, med ansvar för mar knadsfö-
r ing av produktannonser. Ir ene Bal-
sam har blivit samordnare av den
grafiska produktionen.

Britt-Marie
har varit anställd
på marknadsav-
delningen sedan
1989 och länge
fungerat som
Peter Bäärn-
hielms närmaste
medarbetare. I
och med att Pe-
ter nu även bli-
vit administrativ
chef har en stör-
re del av mark-
nadsavdelning-
ens uppgifter hamnat hos Britt-Marie
Aronsson.

Hon framhåller att hon vill ta till vara
Läkartidningens positiva annonsflöde
genom en fortsatt bra dialog och ser-
vicegrad gentemot kundkretsen. Denna
utgör även en viktig del av tidningens
professionella läsekrets.

– Det är ju inte bara läkare och med-

lemmar som läser Läkartidningen, be-
tonar Britt-Marie. Vi har trogna läsare
på apotek, högskolor, medicinska bibli -
otek, myndigheter, politiker, andra me-
dier och – inte minst – alla de som vill
informera om läkemedel och annat som
används inom sjukvården.

Grafisk
förstärkning
Det senaste årets utveckling av Lä-

kartidningens layout, typografi och
bildanvändning ställer ökade krav på
tidningens grafiska avdelning. För att
leda och koordi-
nera avdelning-
ens arbete har
Irene Balsam
utsetts till sam-
ordnare för den
grafiska pro-
duktionen.

Irene har va-
rit anställd som
grafiker vid Lä-
kartidningen se-
dan 1990.

Aktuella
remisser
Sveriges läkarförbund har från Riks-

dagens revisorer på remiss fått rappor-
ten Primärvårdens resurser (1997/96:5).
Ärendet handläggs på förbundets utred-
ningsavdelning av Robert Wahren. Re-
missvar från berörda delföreningar
måste vara förbundet till handa senast
den 8 maj.

Sveriges läkarförbund har från Soci-
aldepartementet på remiss fått God psy-
kiatrisk vård på lika villkor? Socialsty-
relsens översyn av innehåll och kvalitet
i den psykiatriska vården. Ärendet
handläggs på förbundets utredningsav-
delning av Robert Wahren. Berörda del-
föreningar uppmanas att svara senast
den 8 juni.

Jämställdhet.Läkarförbundets jäm-
ställdhetsprogram från 1992 har nyligen
reviderats och uppdaterats samt antagits
av centralstyrelsen. En särskild Internet-
version kommer så småningom att finnas
tillgänglig på »Doktorns sida».

Läkarförbundsnytt

Läkarförb undets arbetsgrupp
FÖRST har lämnat sin slutrap-
port med förslag till vissa föränd-
r ingar i förb undsstruktur en.
Centralstyrelsen har behandlat
rapporten som nu går vidare till
diskussion vid fullmäktigemötet
den 5–6 juni.

Utredningen om förbundsstrukturen
tar upp frågor som medlemsinflytande,
fullmäktiges arbetsformer, valet av CS,
valberedningens arbete, sammansätt-
ningen av lokalföreningarnas represen-
tantskap, delföreningarnas avgifter m m.

Den kanske mest omdiskuterade
punkten gäller lokalföreningarnas re-
presentantskap, där CS föreslår att
lokalföreningarnas storlek skall få ökad
återspegling i sammansättningen. Alla

föreningar garanteras dock minst två re-
presentanter.

Förslaget innebär förändringar
främst för lokalföreningarna i Stock-
holm och Göteborg som skulle få 12 re-
spektive 4 ombud. Totalt skulle repre-
sentantskapet växa från dagens högst
58 ombud till högst 70.

Öppen remiss
När det gäller medlemsdemokratin

föreslås att medlemmarnas e-postadres-
ser förs in i medlemsregistret för att
möjliggöra snabb information, t ex i
akuta förhandlingsskeden. Vidare kan
»öppen remiss» bli verklighet i framti-
den, dvs att även enskilda medlemmar
ges möjlighet att lämna synpunkter, t ex
på förbundets hemsida. 

För närvarande väljs halva central-

styrelsen varje år. FÖRST föreslår nu
att hela CS skall väljas vartannat år i
stället. En fördel skulle bl a vara att le-
damöterna skulle känna större grupp-
samhörighet.

Vidare förordas en sista nomine-
ringsdag för val till CS, samt att jäm-
ställdhetsaspekten särskilt framhålls i
valberedningens arbete.

Stärkta föreningar
FÖRST vill stärka specialitetsför-

eningarnas roll i förbundsorganisatio-
nen. Likaledes vill man öka de små yr-
kesföreningarnas kontakt med CS och
förbundsverksamheten.

Ytterligare ett förslag gäller yrkes-
föreningarnas medlemsavgifter. Där fö-
reslås att höjningar av dessa måste ske i
samråd med CS.

Med nya uppgifter
på Läkartidningen

Irene Balsam

Britt-Marie
Aronsson


