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Expressens namnpublicering av
HSAN-fällda läkare var ett hu-
vudämne vid centralstyrelsens
första sammanträde denna höst.
Vidare fastställdes Läkartidning-
ens kommande prenumerations-
priser och diskuterades bl a för-
bundets ekonomi. 

Publicering av namn på läkare fällda av
HSAN. Det förelåg en promemoria om
Expressens publicering 2001-07-25 av
namn på läkare fällda av HSAN samt en
juridisk analys rörande möjligheterna att
driva skadeståndsprocess i frågan, som
kommenterades av en fristående ad-
vokat.

CS, som kraftfullt tar avstånd ifrån
Expressens tilltag att publicera namn på
läkare som varnats av HSAN, beslöt att
samordnat ge de i Expressen namngivna
medlemmarna rättsligt bistånd inom ra-
men för prövningen hos Allmänhetens
Pressombudsman och Pressens Opini-
onsnämnd.

Vidare beslöts att stödja medlemmar-
na i en samlad skadeståndsprocess mot
Expressen enligt de juridiska bedöm-
ningar som legat till grund för CS dis-
kussion. För mer utförlig information se
även Läkartidningen nr 40, sidan 4308.

VD gavs i uppdrag att hålla medlem-
marna kontinuerligt informerade om
ärendets utveckling samt att till nästa
sammanträde återkomma med ett dis-
kussionsunderlag om patientsäkerhet.

2001 års avtalsrörelse. På förslag
från förhandlingsdelegationen beslöt CS
att godkänna de träffade avtalen i 2001
års avtalsrörelse med Landstings- och
Kommunförbunden.

Ekonomisk rapport. En ekonomisk
rapport med prognos för förbundets eko-
nomiska resultat år 2001 kommentera-
des av Johan Bohman. CS lade rapporten
med godkännande till handlingarna.

Läkartidningens prenumerationspri-
ser. CS antog Läkartidningens förslag
om oförändrade prenumerationspriser
efter 2001-10-01. En särskild prislista
kommer senare att införas för Internet-
versionen av tidskriften.

Sammanträdesprogram 2002. CS be-
slöt att fastställa sammanträdesprogram
för år 2002 samt att förlägga 2003 års
ordinarie fullmäktigemöte till den
22–23 maj. Se vidare www.slf.se.

SACO. CS beslöt att utse Bernhard
Grewin, Göran Edbom, Eva Nilsson
Bågenholm, Anders Ekbom, Göran
Medén-Britth, Benny Ståhlberg, Carl-
Eric Thors och Robert Leth till ombud
vid SACOs ordinarie kongress 2001.

Barn i homosexuella familjer. CS
uppdrog åt VD att utforma ett remissytt-
rande i enlighet med den förda diskus-
sionen. Se separat notis i detta Läkarför-
bundsnytt.

Översyn av de medicinska specialite-
terna. CS beslöt utse förbundsordföran-
den att representera förbundet i Social-
styrelsens referensgrupp till projektet
om översyn av de medicinska specialite-
terna.

Utbildningsbok för AT. CS beslöt, ef-
ter förslag från utbildnings- och forsk-
ningsdelegationen, att utöver budget för
2002 anslå 200 000 kr för tryckning och
distribution av 1 500 utbildningsböcker
för AT. 

Föreningen BraVå. Det förelåg en re-
dogörelse för bildandet av föreningen
BraVå och dess planerade verksamhet. 

Ledamot i UFO. Eva-Lena Mattsson
hade avsagt sig sitt uppdrag i utbild-
nings- och forskningsdelegationen. CS
beslöt utse Anton Holmgren till ledamot
i utbildnings- och forskningsdelegatio-
nen t o m 2003-06-30.

Godkännande av stadgar. CS beslöt
att godkänna nya stadgar för Svensk
Ortopedisk Förening samt föreslagna
tillägg i stadgarna för Samfundet Äldre
Läkare.

Remissyttrande
om barn
i homosexuella familjer

Läkarförbundet hade på remiss
från Justitiedepartementet erhål-
lit betänkandet Barn i homosexu-
ella familjer (SOU 2001:10). I sitt
remissyttrande framhåller för-
bundet följande:

»Den frågeställning som kommittén har
haft i uppdrag att belysa – dvs huruvida
dagens rättsliga skillnader mellan hete-

rosexuella och homosexuella par i fråga
om möjligheten att bli prövad för adop-
tion av barn är motiverade – handlar i
grunden om värderingar.

Utifrån värderingsgrunder finns
inom förbundet olika uppfattningar i den
aktuella frågeställningen, liksom i sam-
hället i övrigt. Det finns enligt förbundet
heller inte tillräckligt underlag för att
göra en vetenskaplig bedömning av
kommitténs slutsatser.

Förbundet avstår därför från att ta
ställning till innehållet och förslagen i
betänkandet.«

Nytt från Läkarförbun-
dets arbetslivsgrupp
(ALG)

Vad skapar ett hållbart
arbetsliv för läkare?
Läkare arbetar idag under pressade
arbetslivsförhållanden. Läkarförbundets
arbetslivsgrupp (ALG) anser att detta är
oacceptabelt och arbetar aktivt för en po-
sitiv arbetslivsutveckling för läkare. Ut-
gångspunkten för allt arbete för en bättre
arbetsmiljö är att arbetslivsförhållandena
och arbetsorganisationen måste utvecklas
utifrån såväl verksamhetens behov som
individernas behov och önskemål. Läkar-
förbundet har i ett handlingsprogram sam-
manfattat den politik och de aktiviteter
som förbundet bedömer skapar ett hållbart
arbetsliv för läkare. Centrala utgångs-
punkter för ett hållbart arbetsliv är bl a in-
dividuella och lokala lösningar för arbets-
tider, inklusive jourarbete. 

Utvecklingssamtalet med verksam-
hetschefen måste få större genomslag
och breddat innehåll. Arbetet med en ny
skrift »Ditt utvecklingssamtal« har in-
letts med målsättning att presenteras i
början av 2002. »Ett hållbart arbetsliv
för läkare« återfinns i sin helhet på
http://www.slf.se under rubriken Ar-
betsliv.

Arbetsmiljörond –
på ett nytt sätt!
Ett verktyg som kan förebygga, upp-
märksamma och åtgärda brister i arbet-
smiljön har tagits fram av ALG och Lä-
karförbundet. »Arbetsmiljörond – på ett
nytt sätt« bygger framförallt på tanken
att: 

– var och en ska ges möjlighet att ut-
trycka sin egen syn på arbetsmiljön, 

Läkarförbundsnytt

CS-beslut i korthet


