
Läkarförbundets centralsty-
relse sammanträdde senast 16
februari. Vid mötet beslutades
bl a om en modell för medicinskt
behandlingsstöd till kolleger
Nedan följer ett urval av behand-
lade ärenden.

Förbundets visioner/övergripande
mål. CS diskuterade ett förslag till vi-
sioner/övergripande mål för förbundet
från en särskild arbetsgrupp och beslöt
bl a att arbetsgruppen till nästa sam-
manträde skall omarbeta visionerna en-
ligt i diskussionen framförda synpunk-
ter.

Hälso- och sjukvårdens andel av
BNP. Det förelåg ett förslag till för-
bundspolitik om hälso- och sjukvårdens
resursbehov. Bakgrunden är fullmäkti-
gemötets beslut att de svenska hälso-
och sjukvårdsutgifterna borde uppgå
till lägst nio procent av BNP inom tre år.
CS beslöt uppdra åt VD att efter den för-
da diskussionen återkomma till nästa
sammanträde med ett nytt förslag samt
en implementeringsplan.

Medicinskt behandlingsstöd till kol-
leger. Ett förslag till riktlinjer och hand-
lingsplan för att bistå kolleger med me-
dicinska insatser för vård och rehabili-
tering diskuterades. CS beslöt bl a att
VD via olika kanaler skall uppmuntra
medlemmar att skaffa sig en fast läkar-
kontakt, att verka för att Läkarnätet AB
öppnar en mötesplats för »Läkare för lä-
kare« på Ronden samt att på olika sätt
göra mötesplatsen allmänt känd bland
medlemmarna.

Policy angående arbetskraftsin-
vandring.CS beslöt att ställa sig bakom
ett förslag till disposition av »Policydo-
kument om arbetskraftsinvandring, lä-
kare« och uppdra åt VD att återkomma
med ett slutgiltigt förslag. 

2001 års avtalsrörelse. En redogö-
relse för läget i den pågående avtals-
rörelsen kommenterades av Förhand-
lingsdelegationens ordförande Göran
Edbom. Eftersom förhandlingarna av-
sågs vara avslutade senast den 31 mars
kunde det bli aktuellt med ett extra CS-
sammanträde under mars månad.

Små sjukhus och/eller stora?VD
Anders Milton informerade om för-
bundskonferensen »Små sjukhus
och/eller stora?« som hade hållits 7
februari i Stockholm med ett 100-tal

deltagare från myndigheter och organi-
sationer.

Medlemsutvecklingen 1990 till
2000.CS beslöt uppdra åt VD att analy-
sera siffrorna om förbundets medlems-
utveckling från 1990 till 2000 samt åter-
komma med förslag till handlingsplan.

Försäljning av lägenhet.CS beslöt
bemyndiga VD att sälja förbundets
bostadsrättslägenhet på Engelbrektsga-
tan 21 enligt föreslagna villkor.

Läkartidningen.Förbundsordföran-
den informerade om ledarkollegiets ar-
bete med ledarsidan i Läkartidningen
och uppmanade ledamöterna att med-
verka som skribenter. VD informerade
om att Marianne Kronberg hade an-
ställts som ny chefredaktör för Läkar-
tidningen med tillträde senast 17 april.

2001 års avtals-
rörelse
Sedan lärarna träffade avtal strax

före jul har ett antal överenskommelser
nu träffats inom den privata sektorn.
Först färdiga blev ALMEGA Industri
och Kemiförbundet som slöt avtal med
Industrifacket den 16 januari. Det störs-
ta området som blivit klart är Verk-
stadsföreningens som träffat avtal med
Metall, SIF och CF för 380 000 perso-
ner. 

Det gå nu att se ett mönster i de avtal
som träffas. Gemensamma nämnare är
att avtalen löper fram till sista mars
2004 (38 månader). Nivåmässigt ligger
avtalen inom den ram nationalekono-
merna avgett vara gräns för vad den
svenska ekonomin »tål« med beräkna-
de totalkostnader på runt 8,5 procent. 

De centralt överenskomna löneök-
ningsnivåerna ligger för arbetare runt 7
procent och för tjänstemän runt 5,5 pro-
cent. Vidare har innehåller avtalen ar-
betstidsförkortning med en dag per år,
totalt tre dagar värda 1,5 procent. Vissa
grupper ges möjlighet att själva dispo-
nera arbetstidsförkortningen som en ge-
nerell arbetstidsförkortning, att lägga
på lönen eller att avsätta som pensions-
premie. 

Offentliga sektorn
På det statliga området pågår för-

handlingar som omfattar såväl löne-
och anställningsvillkor som ett nytt

pensionssystem och förändrade trygg-
hetsbestämmelser. De statliga parterna
är inom ramen för det statliga samver-
kansavtalet överens om en tidsplan som
innebär att förhandlingarna skall vara
avslutade den 31 mars. 

Den kommunala sektorn har fyra
förhandlande konstellationer på arbets-
tagarsidan, Läkarförbundet, Akademi-
keralliansen, SKTF/SSR och Kommu-
nal. Förhandlingarna inleddes före jul
då de fackliga organisationerna redovi-
sade sina yrkanden och Kommun- och
Landstingsförbunden sina utgångs-
punkter för förhandlingarna. 

Läkarförbundets yrkande presente-
rades i LT nr 51–52/00. Även inom den-
na sektor finns ambitionen att vara klar
med förhandlingarna när det innevaran-
de avtalet löper ut den sista mars. Lä-
karförbundets förhandlingsdelegation
kommer att sammanträda den 8 mars
och diskutera förhandlingsläget.

Edel Karlsson Håål
förhandlingschef
edel.karlsson.haal@slf.se

Vad skapar 
ett bättre läkar-
liv?
– delta i diskussionen

I den arbetslivsenkät som Läkarför-
bundet genomfört bland sina medlem-
mar bekräftas att många läkare har en
pressad arbetssituation. Minskad tids-
press och ökat inflytande över den egna
vardagen är tydliga behov. Som en kon-
sekvens av den bristfälliga arbetsmiljön
ser vi stigande sjukskrivningstal och ti-
diga pensionsavgångar.

Arbetslivsgruppen, ALG, fungerar
som Läkarförbundets operativa led-
ningsgrupp för arbetsmiljöfrågor, le-
darskap och jämställdhet. Huvudfrå-
gorna ALG nu vill diskutera är:

Hur ska vi skapa ett bättre läkarliv?
Vilka förändringar skulle göra din

arbetssituation bättre och ge en uthållig
arbetsmiljö för hela karriären? 

Ditt strå till stacken ...
ALG vill samla in alla tankar och

idéer till förändring som finns ute i kå-
ren. Både visioner och positiva erfaren-
heter är av intresse. Via www.ronden.se
har du chansen att delta i diskussionen
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