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Förenkla Läkarförbundets
organisation och för över resur-
ser till den lokala verksamheten.
Det vill Sylf, som anser att en
översyn av förbundet blir en av
de viktigaste frågorna de när-
maste åren.

– Organisationen är för tungrodd
och för stor. Vi måste göra något åt att
fler medlemmar begär utträde och att
många läkare aldrig blir medlemmar,
säger Eva Nilsson Bågenholm, ordfö-
rande i Sylf, Sveriges yngre läkares för-
ening.

På Sylfs fullmäktige, som äger rum i
Stockholm i helgen, kommer frågan
upp om Läkarförbundets organisation
och förhållandet mellan central och lo-
kal verksamhet. Sylf i Uppsala har skri-
vit en motion som bland annat yrkar på
att Sylf ska verka för en förändring av
utgifterna i förbundets budget till för-
mån för det lokala fackliga arbetet. Man
vill också ha en diskussion inom för-
bundet om vilken verksamhet som bör
bedrivas och vilken som ska prioriteras. 

– Om morgondagens läkare ska vara
medlemmar i förbundet vill de kunna se
en högre direkt nytta av sina medlems-
avgifter, tror Eva Nilsson Bågenholm.

Nuvarande organisation, med flera
interna grupperingar medför dubbelar-
bete. Det går åt mycket energi bara åt att
bevaka de olika organen och positioner-
na gentemot varandra, menar Sylfs sty-
relse.

– Det kommer att bli svårare att re-
krytera läkare till fackligt arbete och
alla olika möten kommer så småningom
att ta död på förbundet, säger Eva Nils-
son Bågenholm.

Medlemskapet det viktiga
Idag har lokalföreningarna och yr-

kesföreningarna mandat till fullmäktige
och det har höjts röster om att även spe-
cialitetsföreningarna skulle få det.

– Vi borde mer se till att vi är med-
lemmar i Läkarförbundet än till vilka
olika inbördes grupperingar vi tillhör.

Andra SACO-organisationer är upp-
byggda på ett enklare sätt, med en ge-
mensam central organisation. 

Som svar på motionen säger styrel-
sen att det är viktigt med översyn och
prioritering av förbundets verksamhet

innan man beslutar om en omfördelning
av resurser.

En annan viktig fråga i det fackliga
arbetet är framtidens lönesättning.
Årets fullmäktigemöte kommer att bli
en slags avstamp inför nästa års avtals-
rörelse. Eva Nilsson Bågenholm och de
andra i styrelsen tror att fullmäktige ska
ställa sig bakom en motion som handlar
om att avskaffa lönetarifferna för AT-lä-
kare.

– Vi tror att det är dags nu att införa
individuella lönesystem för alla läkare
och att lönen ska sättas lokalt, nära
verksamheten. Helst ska det ske genom
en förhandling mellan den anställde och
den närmaste chefen, säger Eva Nilsson
Bågenholm.

Hon är övertygad om att de flesta
unga läkare idag är mogna för detta.
Landstingsförbundet har gjort en un-
dersökning för att ta reda på vårdperso-
nalens inställning till individuell löne-
sättning. Den visar att bland de anställ-
da vill 52 procent ha större inslag av in-
dividuell lönesättning, bland chefer 67
procent.

– Och AT-läkare idag är tuffa, de vill

gärna ha individuella förhandlingar.
Detta börjar också att förekomma på

olika håll i landet, framför allt där det är
brist på läkare. Sylf känner exempelvis
till två AT-läkare som anställdes på en
vårdcentral där det var brist på legitime-
rade läkare, och därför fick ett större an-
svar. De lyckades förhandla till sig en
lön på 26 800 kronor i månaden istället
för erbjudna 19 000 kronor.

En av de alltjämt viktigaste fackliga
frågorna är arbetsmiljön. AT och ST-lä-
kare är bland annat kritiska till att de
inte får den introduktion de skulle be-
höva när de börjar på en arbetsplats.

Höjd lön bättre än stafetter
– Att förbättra läkares arbetsvillkor

är nödvändigt om man ska komma till
rätta med problemen på arbetsmarkna-
den, att det fattas doktorer. Det är ingen
idé att fylla på i systemet genom att öka
utbildningarna mer och mer så länge
inte systemet i sig blir bättre, betonar
Eva Nilsson Bågenholm, som menar att
framväxten av bemanningsföretag i
vården är ett uttryck för bristerna.

Flera landsting med många vakanta
läkartjänster löser problemet genom att
anlita uthyrningsföretag för dyra pengar.

– Satsa de pengarna på bättre löne-
villkor och arbetsmiljö för de fast an-
ställda läkarna istället och ge regelbun-
den tid till forskning och kompetensut-
veckling, är Eva Nilsson Bågenholms
råd till landstingen.

Lönen är viktig, men inte allt.
– Man måste känna sig delaktig ock-

så. Om man tar Göteborg som exempel
har en lång rad av omstruktureringar
gjort att många inte ens vet vem som
egentligen är deras chef. När det blir så
flyr folk, konstaterar hon.

Tre ledamöter av Sylfs styrelse kom-
mer att avgå på fullmäktigemötet. Det
är Ulrika Smedh, Helena Bergström
och Tomas Kärrholt.

Valberedningens förslag till nya le-
damöter är Ulrika Nilsson, Sylf i Jämt-
land, Anders Wennerberg, Sylf i Stock-
holm och David Eberhard, Sylf i Stock-
holm, som ny redaktör för tidningen
Moderna läkare.

Karin Ehinger, Sylf i Värmland, fö-
reslås bli ny vice ordförande efter Ulri-
ka Smedh.

Anna Filipsson

Översyn av förbundets verksamhet viktig fråga för Sylf

”Medlemskapet i förbundet
viktigare än interna grupperingar”

– Unga läkare idag vill se en direkt nytta
av det fackliga arbetet, säger Eva Nilsson
Bågenholm och menar att det behövs en
rakare organisation med mindre över-
byggnad än vad Läkarförbundet har.
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