Bernhard Grewin, Läkarförbundets ordförande

Återbetalning av avgifter kan
bli investering i läkarnätet
450 kr av den medlemsavgift
som varje medlem betalade förra året återbetalas till medlemmen antingen i form av ett fondsparande eller genom kvittning
mot kommande avgifter. Fondalternativet ger ytterligare ca
250 kr till medlemmen. Det föreslår SalusAnsvar AB i en proposition till årets fullmäktige.
– Vi ser detta som en investering i läkarnätet, säger förbundets ordförande Bernhard Grewin.
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Läkarförbundet är i färd med att bygga en egen portal för kommunikation
och information på Internet med lansering i höst. För förbundet är kommunikationsaspekten viktig.
Läkarnätet ger möjlighet till kommunikation i realtid till och från medlemmar. Nätet ger förbundet möjlighet

att ge en mer kvalificerad facklig service samtidigt som medlemmarnas inflytande ökar.
– Vi tror att läkarnätet kommer att bli
ett mycket kraftfullt hjälpmedel för förbundsverksamheten. Det handlar både
om att medlemmarnas möjligheter att
påverka ökar och att möjligheten att ge
individuell service ökar. Samtidigt kan
dialogen mellan medlemmarna och förbundet bli bättre, säger Bernhard Grewin.

Nytta i
ykesutövningen
En andra del av läkarnätet handlar
om nytta för medlemmarna i yrkesutövningen. Läkarnätet erbjuder de medlemmar som ansluter sig en säker kommunikation. Som bekant är vanlig epost idag vidöppen för alla att läsa.
Läkarnätets säkra kommunikationsväg för e-post blir därför viktig för medicinsk information och kommunikation kolleger emellan. Läkarnätet kommer också att innehålla medicinsk information och på sikt vissa servicetjänster som t ex bokningssystem och
receptförskrivning.
– Vi tror att läkarnätet kommer att få
stor betydelse för läkarnas fortbildning
genom den medicinska kunskapsmassa
som kan förmedlas via portalen. Vi får
en bredd och styrka i portalen genom att
Läkaresällskapet och Läkarförbundet
samarbetar i läkarnätet.
En tredje del av läkarnätet kommer
att vara öppen och erbjuda medicinsk
information till allmänheten. Genom att
kombinera de olika delarna menar centralstyrelsen att man får en hälsoportal
med hög medicinsk kvalitet som har
stor trovärdighet.
En första målsättning är att minst
10 000 medlemmar ansluter sig till läkarnätet inom fem månader.

Säker e-post

– Vi tror att läkarnätet kommer att bli ett
mycket kraftfullt hjälpmedel för
förbundsverksamheten. Det handlar både
om att medlemmarnas möjligheter att
påverka ökar och att möjligheten att ge
individuell service ökar, säger Bernhard
Grewin.
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– Vår förhoppning är att alla medlemmar ska ansluta sig till läkarnätet
genom att lämna sin e-postadress och få
en säker adress i utbyte. Det gör att förbundet på sikt kan spara stora summor.
Det är en trivial fråga, men papper, kuvert och porto kostar stora pengar.
– Vi är glada över att vi kan föreslå
denna investering med hjälp av de eko-

nomiska medel som genererats genom
förbundets starka kapitaltillväxt, säger
Bernhard Grewin.
– Investeringen är riktig och värd
pengarna, därför att det är så viktigt att
få tillgång till e-postadresserna.
Tekniken för återbetalningen av
medlemsavgiften har alltså en anknytning till läkarnätet. Återbetalningen
gäller 450 kr per medlem av medlemsavgiften för 1999, dock högst inbetald
avgift. Återbetalningen placeras som ett
tillgodohavande på förbundet.

Två alternativ
Medlemmen kan via Internet anmäla hur hon/han vill att pengarna ska disponeras. Det ena alternativet är att
pengarna placeras i ett fondsparande i
SalusAnsvar, vilket ger en extra premie
på ca 250 kr.
Erbjudandet från SalusAnsvar gäller
under förutsättning att fullmäktige beslutar om återbetalning av medlemsavgiften enligt förslaget.
Det andra alternativet är att tillgodohavandet på 450 kr kvittas mot medlemsavgiften för 2001.
När medlemmen via Internet anmäler hur återbetalningen ska disponeras
får hon/han erbjudande om tillgång till
säker e-postserver.
Varje medlem får på detta sätt ett personligt lösenord, som kan användas för
inloggning till egen skyddad e-post eller för att gå in på förbundets slutna sida
på Internet.

Internet inget krav
Medlemmar som inte vill eller inte
kan kommunicera med förbundet över
Internet och sålunda inte vill ansluta sig
till läkarnätet kan skriva till förbundet
och uppge att de vill utnyttja tillgodohavandet för att kvitta mot medlemsavgifter för 2001.
Erbjudandet ska gälla fram till den
31 december 2000. Därefter kommer
tillgodohavandet att återgå till förbundet för de medlemmar som inte hört av
sig.
– Förbundet gör en stor satsning på
läkarnätet. Med medlemmarnas deltagande på det här sättet i satsningen kommer portalen att bli ännu bättre, säger
Bernhard Grewin.
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