
Helsingforsdeklarationen samt dekla-
rationer om telemedicin.

Bland de europeiska organisationer
förbundet medverkar i kan nämnas Co-
mité Permanent (CP), vars arbete är av
betydelse för att hitta samstämmighet i
en rad frågor visavis de politiska orga-
nen inom EU.

Förbundets engagemang i Hälso-
och sjukvårdens Östeuropakommitté
(ÖEK) förutses fortsätta.

Inf ormation
CS avser att utforma en informa-

tionspolicy som beskriver hur informa-
tionsarbetet bedrivs, internt och externt,
samt vilken ansvarsfördelning som gäl-
ler. Tanken är bl a att stärka identiteten
och förbättra imagen hos hela läkarkå-
ren.

Kommande IT-satsningar skall präg-
las av ökad närhet och ökad service för
delföreningar och medlemmar, med
tonvikten lagd på interaktiv kommuni-
kation. Detta gäller såväl den fackliga
som medicinskt professionella verk-
samheten.

Hemsidan skall utvecklas och om-
struktureras. Det måste bli enklare att
göra kontinuerliga ändringar. En tanke
är att bygga upp hemsidan kring sakom-
råden, t ex arbetsliv, förhandlingsfrågor
och medlemsförmåner. Förstasidan
skall ges ökad aktualitet.

En arbetsgrupp ges i uppdrag att för-
bättra avtalsinformationen i samband
med avtalsrörelsen år 2001, bl a via In-
ternet. Inför förhandlingarna planeras
även en undersökning av medlemsopin-
ionen. Läkartidningen kommer att ut-
veckla sin förbundsbevakning.

På informationsområdet framhålls
också vikten av goda relationer med alla
parter inom hälso- och sjukvården samt
med press, radio och TV. Till årets riks-
stämma planeras ett gemensamt »läkar-
torg» för Läkarförbundet, Läkartid-
ningen, SalusAnsvar samt yrkesför-
eningarna.

Läkar tidningen
Den publicistiska nydaningen av Lä-

kartidningen i form av ett ökat inslag av
krönikor, fördjupad temadebatt, nyhets-
analyser och insiktsreportage kommer
att bevaras och fullföljas. En ytterligare
fördjupning av tidningens medicinska
och vetenskapliga innehåll planeras.
Den opinionsbildande rollen betonas
också, särskilt när det gäller kärnfrågor
kring läkares arbete och arbetsvillkor.

I samband med att Läkartidningens
medicinska huvudredaktör går i pen-
sion kommer en läkare/medicinsk fors-
kare att anställas som medicinsk chef-
redaktör. Den andre chefredaktören
svarar för journalistiskt innehåll, pro-
duktion och administration.

Det stora intresset för Läkartidning-

ens Internetsatsning motiverar en suc-
cessiv utbyggnad och ökad interakti-
vitet. Bl a planeras ett digitalt arkiv
med fulltext av samtliga artiklar fr o m
1996 samt utveckling av kongresska-
lendern.

Medlemsrekrytering
Förbundet har som mål att organise-

ra minst 95 procent av läkarna i Sverige.
Nettoökningen av medlemmar har sjun-
kit de senaste åren, varför CS bedömer
det angeläget att intensifiera rekryte-
ringen.

Förbundets hemsida och elektronisk
post skall utnyttjas mera för att informe-
ra om nyttan av medlemskap. MSF och
SYLF kommer att förstärka sina rekry-
teringsinsatser.

Medlemsservicen kommer att förbätt-
ras, bl a genom förändringar i telefonväx-
eln och möjlighet att boka fritidshus och
gästrum via Internet. Ett mål är att utöka
antalet medlemsförmåner såsom med-
lemslån och rabatter på bilar och sakför-
säkringar. Ett ID-kort för medlemmar
planeras att ges ut under 1999.

Facklig utbildning
Utbildningen för fackliga förtroen-

demän har strukturerats om för att an-
passas till respektive uppdrag. Både
baskurser och fortsättningskurser kom-
mer att anordnas. Vidare kommer tema-
dagar att hållas tre gånger per år. Ar-
betslivskurser planeras bli årligen åter-
kommande.

Förbundskansliet
Ett arbete har inletts med att se över

kansliets verksamhet. Den befintliga lö-
pande verksamheten skall studeras för
att utröna om kansliet gör rätt saker med
riktiga prioriteringar. Resultaten kom-
mer att vävas samman med CS verk-
samhetsplan för åren 2000–2002. •
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Läkarförbundsnytt

Läkarförb undet tillstyr ker
utbildningsdepartementets för-
slag om att inrätta en 3-årig di-
rektutbildning som leder till legi-
timation som röntgensjukskö-
terska. Förbundet stöder sig i
frågan på ett remissyttrande
från Svenska radiologförbundet.

Där betonas att förslaget är helt i lin-
je med Radiologförbundets strävanden
och förslag de senaste åren. Bakgrun-
den är att behovet av nya röntgensjuk-
sköterskor i landet är mycket stort.

Den specialistutbildning för allmän-
sjuksköterskor inom diagnostisk radio-
logi som finns har lockat få sökande,
och många kurser har fått ställas in.
Specialistutbildningen har haft runt 20
elever per år.

Några utbildningsanordnare har an-
ordnat direktutbildning, som har haft
65–75 elever per år. Då det årliga beho-
vet av nya röntgensjuksköterskor be-
räknas till 100–150 per år anser Radio-
logförbundet att direktutbildningen
borde permanentas och byggas ut.

Bra specialisering
Radiologförbundet pekar på Social-

styrelsens beslut att bryta ut radiologis-
ka specialiteter till en egen subgrupper-
ing inom läkarspecialiteterna. Det är

därför helt i enlighet med denna indel-
ning på läkarsidan att införa motsvaran-
de på sjuksköterskesidan.

– Vi vill också betona vikten av att
ha en särskild utbildning där speciell
kompetens i patient- och perso-
nalstrålskydd och medicinsk hantering
av radioaktiva ämnen bevaras och beva-
kas, skriver Svenska radiologförbundet.

Man hänvisar också till det intresse
som från utlandet riktats mot den svens-
ka direktutbildningen. En legitimerad
röntgensjuksköterskas dubbla kompe-
tens ger en rationell drift av verksamhe-
ten, till skillnad från länder där ofta
både röntgentekniker och sjuksköterska
måste vara närvarande vid en undersök-
ning.

Professionen själv
När det gäller utformningen av ut-

bildningen till röntgensjuksköterska
och förslag till målbeskrivning anser
Radiologförbundet att detta bör åligga
röntgensjuksköterskeprofessionen
själv, genom t ex Riksföreningen för
medicinsk radiologi samt högskolorna
som ger direktutbildningen.

Förbundet tillägger att det även efter
den 3-åriga direktutbildningen finns ett
stort behov av påbyggnadsutbildning.
Det gäller specialområden som datorto-
mografi, magnetisk resonanstomografi,
nuklearmedicin, ultraljud etc. •

Förbundet tillstyr ker utbildning
för legitimer ad röntgensköterska
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