
enligt vedertagen kunskap och beprö-
vad erfarenhet.

Tre teman
Hälsa, kost och motion är mässans

tre teman, och syftet är att öka männi-
skors kunskap och att få fler att bli med-
vetna om hur man kan öka livskvalite-
ten och förebygga sjukdomar. Program-
värdarna för temat Hälsa representeras
bland annat av vårdprofessioner som lä-
kare, tandläkare, psykologer och sjuk-
sköterskor men även av patientorgani-
sationer. 

I Sveriges läkarförbunds monter
kommer besökaren att få möta läkare
och företrädare för Läkare mot tobak.
På scen kommer Läkare mot Tobak att
ha ett seminarium, Ronden.se prata om
hälsa på nätet och Riskkvinnocenter i
Uppsala tala om männens våld mot
kvinnor. 

Kristina Lindbäck
informationsavdelningen
kristina.lindback@slf.se

Konferens om
Små och/eller
stora sjukhus
Frågan om centraliseringen av akut-

sjukvården, som bland annat uppmärk-
sammades i höstas då ett antal läkare
demonstrerade på Sergels torg i Stock-
holm, är en av de bakomliggande fakto-
rerna till den konferens, med rubrik
»Små och/eller stora sjukhus«, som
Sveriges läkarförbund bjuder in till den
7 februari. 

På konferensen medverkar bland
andra Kerstin Hulter-Åsberg, Christi-
na Fabian, Barbro Westerholm och
Fredrik Westander. Konferensen av-
slutas med en paneldiskussion som
leds av Läkarförbundets VD Anders
Milton.

Kristina Lindbäck
informationsavdelningen
kristina.lindback@slf.se

CS-beslut
i korthet
Läkarf örbundets centralstyrelse

sammanträdde senast 15 december
och fastställde då bl a förbundets yr-
kanden i 2001 års avtalsrörelse inom
den kommunala sektorn.

Arbetsgrupp om forskning utanför
universitetsorterna. Från utbildnings-
och forskningsdelegationen (UFO) fö-
relåg ett förslag till arbetsgrupp i frå-
gorna om forskning utanför universi-
tetsorterna och forskning i allmänmedi-
cin. CS beslöt att inrätta en sådan ar-
betsgrupp, bestående av fem ledamöter
med Per Hörnsten som ordförande. Ar-
betet skall vara slutfört senast 2002-03-
31.

Tobaksenkät.Det förelåg ett förslag
om att i samråd med WHO göra en en-
kätundersökning om läkares tobaksva-
nor och inställning till tobaksbruk en-
ligt samma modell som gjordes 1996.
75 000 kronor anslogs för genomföran-
det av en tobaksenkät under våren 2001.

Utbildningsbok för AT. På uppdrag
av UFO hade specialistutbildningsrådet
utarbetat en utbildningsbok för AT, ut-
formad på likartat sätt som utbildnings-
böckerna för ST. AT-boken skulle
tryckas i 2 000 exemplar under 2001.
För vardera åren 2002 och 2003 beräk-
nades tryckning av 1 000 st AT-böcker.
CS beslöt att för 2001 anslå 200 000
kronor för tryckning och distribution av
2 000 st AT-böcker.

Medlemskap i föreningen BraVå.
Vårdförbundet hade föreslagit att par-
terna inom vårdsektorn våren 2001
skulle bilda föreningen BraVå (Bra vård
för äldre) med syfte att väcka uppmärk-
samhet för frågor kring vård och om-
sorg för äldre. CS beslöt att förbundet
skulle vara medlem i föreningen samt
uppdrog åt VD att återkomma med för-
slag till förbundets representation vid
årsmötet och i styrelsen. 

Ledamöter i MKR. Malin André,
Mats Bauer, Boel Engarås, Sven Kar-
lander, Bo Lindquist, Elvar Theodors-
son och Anna Åberg Wistedt utsågs till
ledamöter i MKR för mandatperioden
2001-01-01–2003-12-31. Perioden är
preliminär i avvaktan på ett eventuellt
ändringsbeslut enligt förslag från
MKR.

Den nya läkemedelsförmånen.För-
bundet hade på remiss från Social-
departementet erhållit utredningen
»Den nya läkemedelsförmånen« (SOU
2000:86). CS beslöt uppdra åt Läkeme-
delsrådet att med ledning av den förda
diskussionen och inkommande syn-
punkter från delföreningarna avge för-
bundets remissyttrande i ärendet.

Ekonomisk rapport. Ekonomichef
Johan Bohman presenterade en ekono-
misk rapport med prognos för förbun-

dets ekonomiska resultat år 2000.
Driftsresultatet förväntades bli betyd-
ligt bättre än budgeterat. Rapporten la-
des med godkännande till handlingarna. 

Medicinska riksstämman. Informa-
tionschef Elisabeth Frostell informera-
de om Läkartorget på Medicinska riks-
stämman i Göteborg år 2000. Erfaren-
heterna var mycket positiva och förbun-
det hade vunnit tävlingen om bästa
monter i kategorin Kommunikations-
och informationsteknologi. CS beslöt
uppdra åt VD att planera för ett nytt Lä-
kartorg vid 2001 års Medicinska rik-
sstämma.

Lokalföreningarnas representant-
skap.CS diskuterade föregående dags
möte med lokalföreningarnas represen-
tantskap. CS uppdrog åt VD att utarbe-
ta ett förslag till information till lokal-
föreningarna rörande förbundets i prin-
cip positiva inställning till arbetskrafts-
invandring och om hur sådana invand-
rande medlemmar kunde få hjälp av för-
bundet.

Yrkanden i 2001 års avtalsrörelse.
Från förhandlingsdelegationen förelåg
ett förslag till förbundets yrkanden i
2001 års avtalsrörelse inom den kom-
munala sektorn. CS beslöt att fastställa
yrkandena enligt föreliggande förslag
kompletterat med ett yrkande avseende
lön under föräldraledighet.

Läkarförbundet 100 år. Nils
Sjöstrand rapporterade från arbetet i ar-
betsgruppen för Läkarförbundets 100-
årsjubileum 2003. Planering pågick för
en jubileumsskrift, symposier och sti-
pendier, bankett i samband med full-
mäktigemötet samt marknadsföringsåt-
gärder internt och externt. Förslagen
skulle beaktas i budgetarbetet för åren
2002–2003. CS lade rapporten med
godkännande till handlingarna.

SACO. VD informerade om fyra
medlemsförbunds krav på stora sänk-
ningar av medlemsavgiften för nästa
kongressperiod och konsekvenserna av
ett eventuellt sådant beslut. Ärendet
föranledde inga beslut.

Framtidens läkare. CS diskuterade
sin roll och sitt engagemang i projektet
»Framtidens läkare«. Ärendet föranled-
de inga beslut, men frågan skulle åter-
komma till CS under våren 2001.
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