
till att ha något som kallas öppenvård
och något som kallas sjukhusvård. I öp-
penvården ska ingå all form av vård som
bedrivs utanför sjukhus, vare sig den är
privat eller offentlig.

Privatläkarna har också ställt upp
långsiktiga mål. En strävan är att utveck-
la och öka privatläkarnas andel av sjuk-
vården. 

Idag svarar privatläkarna för tre pro-
cent av sjukvården, vilket enligt för-
eningen är en alldeles för låg nivå efter-
som "flera undersökningar har visat att
privat vård har hög kvalitet och hög
kostnadseffektivitet". 

–  Kvaliteten är naturligtvis lika god i
den offentliga vården vad gäller den me-
dicinska delen, men många andra kvali-

tetsaspekter kan inte tillfredsställas lika
bra eftersom det är ett mer tungrott maski-
neri och styrt av människor som inte ingår
i produktionen, hävdar Charlotte Barou-
ma.

Privatläkarföreningen vill bli den
självklara auktoriteten i debatten om pri-
vatvård.

– Idag är vi inte det. När det är vikti-
ga frågor på bordet så bjuds representan-
ter för stora privata vårdbolag in, inte ens
alltid läkare. Det borde vara vi som är
förtroendevalda för de privata läkarna
som får inbjudningarna, menar Charlot-
te Barouma kritiskt och vill sätta Privat-
läkarföreningen på vårdkartan.

Föreningen vill skapa bättre förhållan-
den för privatläkarna. Deras arbetsmiljö är

bättre än offentligvårdens, men det finns
ändå behov av stora förbättringar.

– Idag fokuserar vi mycket på privata
allmänläkares situation. Även de dignar
under bördan av alltför stort ansvarsom-
råde. Vi vill ha en samverkan med di-
striktsläkarföreningen kring dessa för oss
gemensamma frågor, säger Charlotte Ba-
rouma och inbjuder de offentligt anställ-
da distriktsläkarna och familjeläkarna till
samarbete både lokalt och centralt.

Själv är hon mycket engagerad i ar-
betsmiljöfrågorna, även för sina offentlig-
anställda kollegor. Bland annat är hon
med i Läkarförbundets arbetslivsgrupp,
som bevakar läkarnas arbetsvillkor.

Tom Ahlgren
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Medlemsavgiften till Läkarför-
bundet centralt sänks, så att lo-
kalföreningarna kan ta ut mot-
svarande höjning och därmed
stärka sin ekonomi.

Det är målet för den omlägg-
ning av bidragssystemet till lo-
kalföreningarna som centralsty-
relsen föreslår.

❙ ❙  Beslutet att ändra grunden för lokalför-
eningarnas ekonomi är resultatet av den
utredning som Läkarförbundets central-
styrelse tillsatte inför förra årets fullmäk-
tigemöte. Då hade ett tiotal lokalför-
eningar motionerat om ökat stöd för sin
verksamhet. Särskilt de stora föreningar-
na i Malmö, Stockholm och Göteborg lig-
ger bakom kraven på större resurser. Lik-
som alla andra lokalföreningar har de fått
allt större ansvarsområde och fler arbets-
uppgifter, inte minst när det gäller lokala
löneförhandlingar.

Höjning med 40 procent
Den ekonomiska modell som centralsty-
relsen föreslår tar några år att genomfö-
ra. Eftersom behovet av ökade resurser
är akut höjs lokalföreningsbidragen näs-
ta år med 40 procent, till 9,2 miljoner
kronor. Men sedan ska de successivt av-
vecklas och lokalföreningarna alltmer
klara sig med egna medlemsavgifter.

Enligt nuvarande system är lokalför-
eningsbidragen behovsprövade och kan
bara betalas ut för personalkostnader. Det
finns även ett tak för hur mycket varje för-
ening kan få. Nästa år ska bidragen fortfa-
rande vara behovsprövade, men taket tas
bort. Därefter ska dock modellen med be-
hovsprövning successivt överges.

Från och med 2003 sker en avgifts-
växling. För den enskilde medlemmen
betyder det att den centrala fackavgiften
sänks med 250 kronor, vilket i stället kan
tas ut i avgift från den lokala föreningen.
Fortfarande finns 2,1 miljoner kronor i
bidrag som föreningarna kan få ta del av
efter en behovsprövning. För att få peng-
ar krävs dock att lokalföreningen tar ut
minst 600 kronor per medlem i avgift.

Den grupp som utrett lokalförenings-
bidragen föreslår en sänkning av den cen-
trala fackavgiften ytterligare några år efter
2003 – för att därmed ge möjlighet för lo-
kalföreningarna att höja sina avgifter mot-
svarande – och så småningom helt ta bort
de behovsprövade bidragen.

Men centralstyrelsen vill avvakta och
se hur avgiftsväxlingen påverkar lokal-
föreningarna innan beslut fattas om hur
man ska gå vidare.

Centralstyrelsen vill också att varje
medlem ska garanteras en lägsta nivå av
service från sin lokalförening. Därför
kommer en arbetsbeskrivning för lokal-
föreningar att utformas.

Policy för arbetsuppgifter
– Det blir en lokalföreningspolicy, ett
slags manual som beskriver vilka upp-
gifter föreningen ska ha och som ska
fungera som ett stöd för lokalförening-
en, berättar Leif Åkerblom, direktör på
Läkarförbundets VD-stab, som varit se-
kreterare i utredningen om lokalförenin-
garnas ekonomi.

Centralstyrelsen slår också fast att
varje lokalförening ska ha någon form
av kansliresurs, att de själva ska bekosta
eventuell regional verksamhet, men att
basala förbundsaktiviteter, såsom rese-

kostnader till förbundsmöten, kursverk-
samhet och kompetensutveckling, även i
framtiden ska bekostas av förbundet
centralt. 

Förslagen om förändringarna av
grunden för lokalföreningarnas ekono-
mi, inklusive höjningen av lokalförenin-
garnas  bidrag med 40 procent nästa år,
behandlas som en budgetfråga av full-
mäktigemötet i år och nästa år.

Anna Filipsson

Läkarförbundets bidragssystem kan slopas på sikt

Lokalföreningar får makt över ekonomin

Permanent working group of european
junior medical doctors, PWG, firade
25-årsjubileum med ett möte i Stock-
holm i slutet av förra veckan.

PWG organiserar underläkarför-
eningar från Europa – såväl inom som
utom EU – och startades 1976 på initi-
ativ bland annat av Sveriges yngre läka-
res förening, Sylf.

De frågor PWG arbetar med rör dock
framför allt EU-länderna. Några exem-
pel på frågor som man arbetar med är
EUs arbetstidsdirektiv, som fram till år
2000 inte gällde underläkare. Man dri-
ver även frågor om överskott respektive
brist på läkare och läkares fortbildning.

– Nyligen har det kommit ett dom-
slut från Spanien om att även tid när
man sover på sjukhuset ska räknas som
arbetad tid. Det kan  få stor betydelse för
PWGs framtida arbete, berättar Eva
Nilsson-Bågenholm, före detta ordfö-
rande för Sylf, som ledde PWG-mötet i
Stockholm.•

Europeiska underläkare
firade 25-årsjubileum


