
pande har utvecklats efter tillkomsten
för ett år sedan. »Läkarförbundet har
som policy i informationsfrågor att
medvetet arbeta med största möjliga öp-
penhet i samtliga frågor», skriver CS
som anser detta vara till gagn för kom-
munikationen såväl med medlemmarna
som med externa intressenter som me-
dier, departement och organisationer.

För närvarande planeras att på hem-
sidan införa en sluten del för förtroen-
demännen. Vidare förbereds för publi -
cering av obesvarade remisser som
skall göra det möjligt för enskilda med-
lemmar att framföra sina synpunkter.
Motionen tillstyrks i huvudsak.

Utbildning av förtr oendemän
»Det är av yttersta vikt att utbild-

ningen av fackliga förtroendemän fun-
gerar optimalt inom Läkarförbundet»,
skriver Kronobergs läns läkarförening.

»Vi vill att Läkarförbundet tar ett
samlat grepp om den fackliga fortbild-
ningen. Läkarförbundet skulle kunna
satsa på ett »smörgåsbord» av olika ut-
bildningar, som är kopplade till olika
funktioner eller fackliga frågor.»

CS framhåller att förbundet har en
omfattande utbildning av fackliga för-
troendemän. Det finns både grundkur-
ser, utbildning i massmediefrågor, på-
byggnadskurser och ett stort antal lokalt
anpassade kurser m m.

»Förbundet har och kommer även
fortsättningsvis att  satsa på att tillgodo-
se den efterfrågan som tydliggörs av lo-
kalföreningarna. »Smörgåsbordet» är
sedan hösten 1997 under uppbyggnad
på kansliet», skriver CS som anser att

denna »utbildningsbank» bör kunna an-
vändas för att skräddarsy utbildningar.

Sammanslagning i väst
Bohusläns och Älvsborgs norra lä-

karföreningar ber fullmäktige godkän-
na en sammanslagning av de båda lo-
kalföreningarna. De pekar på de struk-
turförändringar som genomförs av
sjukvården i västra Sverige. Uddevalla
sjukhus har tillsammans med Norra
Älvsborgs Länssjukhus slagits samman
till NU-sjukvården. »Fyra landsting
och Göteborgs stad kommer fr o m
årsskiftet 1999 att bilda ett nytt stor-
landsting», framhålls det bl a också. 

De båda lokalföreningarna har sam-
verkat som parter gentemot NU-
sjukvården, men menar att detta inte är
optimalt. Även lokalföreningarna bör
anpassa sin struktur till arbetsgivarens.

CS erinrar om tidigare fullmäktige-
beslut som innebär att lokalförenings
verksamhetsområde skall normalt över-
ensstämma med lokalt huvudmanna-
område. Finns det fler föreningar inom
samma område skall föreningarna bilda
en samarbetsdelegation.

Det nya Västra Götalands läns
landsting skulle således ha varit en na-
turlig enhet även för en ny lokalföre-
ning. Men CS anser att sammanslag-
ningar av lokalföreningar inte bör göras
tvångsmässigt, och tillstyrker därför
bildandet av Nordvästra Götalands lä-
karförening fr o m 1 juli i år.

Valbarhet till CS
I var sin motion tar Upplands all-

männa läkarförening och Sveriges yng-

re läkares förening (Sylf) upp frågan om
omval av CS-ledamöter för längre tid än
tre mandatperioder. De pekar på att per-
soner i Läkarförbundets högsta beslu-
tande organ bör ha en kontakt med lä-
kares vardag.

»Centralt fackligt arbete innebär
minskad kontakt med läkararbetet vil-
ket på sikt minskar förmågan att se ak-
tuella problem och utvecklingsmöjlig-
heter i vården», skriver Sylf.

Båda föreningarna anser att – med
undantag för ordföranden och de vice
ordförandena – man inte bör komma i
fråga för mer än tre mandatperioder
(6 år) i följd utan att ha haft minst ett års
uppehåll. De yrkar därför på en ändring
av förbundets stadgar.

CS delar motionärernas principiella
syn, men avstyrker likväl motionerna.
Huvudregeln är redan nu att tre mandat-
perioder är det maximala, men fullmäk-
tige bör när särskilda skäl föreligger
kunna besluta om valbarhet för ytterli -
gare tidsperiod.

Det finns inte skäl att frångå den nu-
varande regleringen, anser CS, som dock
vill att tillämpningen bör bli striktare.

Rabatt på avgifter
I en enskild motion från Lennart

Dimberg föreslås »rabatt» på medlems-
avgifterna till yrkesföreningar om en lä-
kare är medlem i flera sådana. Han ex-
emplifierar med att han själv är medlem
i både privatläkarföreningen och före-
tagsläkarföreningen.

Halvårsavgifterna till dessa är idag
1 050 respektive 375 kronor, dvs totalt
1 425 kronor. Dimberg föreslår att av-
giften till varje förening reduceras till
full avgift delat med antalet medlem-
skap, dvs i hans fall 525 kr plus 187:50,
dvs 712:50.

CS svarar att stadgarna inte medger
att fullmäktige beslutar över yrkesföre-
ningarnas avgifter, men det står fritt för
yrkesföreningarna själva att besluta om
nedsättning av avgiften för »dubbelan-
slutna» medlemmar. I dag finns 280
medlemmar som tillhör två yrkesföre-
ningar, varav 146 är med i SPLF. 

»Det kan även påpekas att den fö-
reslagna metoden att minska utgiften
vid medlemskap i två yrkesföreningar
medför att alla medlemmar i SPLF skul-
le få en väsentliga avgiftsminskning ge-
nom att gå med i ytterligare en före-
ning», skriver CS.
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En ledningsreform för sjukvår -
den, utflyttning av öppenvård från
sjukhusen och en satsning på kva-
litetsstyrning – det är de tre hu-
vudpunkterna i Svenska privatlä-
karför eningens (SPLF) vårdpoli-
tiska program som presenterades i
mitten av maj.

– De privat verksamma läkarna kän-
ner sin framtid starkt hotad om lands-
tingen i fortsättningen får ett avgörande
inflytande över privatvårdens villkor,
säger Privatläkarföreningens ordföran-
de Göran Medén-Britth.

Det är den s k Samverkansdelegatio-
nens förslag han kritiserar. Om den na-
tionella läkarvårdstaxan avskaffas ham-
nar de privata vårdgivarna helt i händer-
na på landstingen.

Den första punkten i SPLFs vårdpo-
litiska program handlar därför om en
ledningsreform i sjukvården. Lands-
tingen skall ha det ekonomiska ansvaret
och fastställa målen samt följa upp des-
sa mål. Inflytandet över hur vården full-
görs skall överlämnas till de i vården
verksamma.

SPLF anser vidare att öppenvården
i största möjliga utsträckning bör flyt-
tas ut från sjukhusen. Större delen
av sjukvården kan idag utföras av öp-
penvårdsspecialister och allmänlä-
kare.

SPLF framhåller också att beställa-
rens krav på kvalitet i vården måste till-
godoses oavsett vårdform. Man måste
satsa på kvalitetsstyrning, något som
också sker på många nivåer, särskilt
inom den privata vårdsektorn.

Privatläkar na presenterade
eget vårdpolitiskt pr ogram


