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Läkarförbundets mål- och visions-
arbete, projektet Framtidens för-
bund och en handlingsplan för
opinionsarbetet inför årets val var
några av de tyngre ärenden som
behandlades vid centralstyrelsens
sammanträde den 15 februari.

Läkarförbundets visioner och mål.
Förslaget till visioner och mål som hade
varit utlagt i form av öppen remiss på
förbundets hemsida för att medlemmar
skulle kunna ge sina synpunkter, disku-
terades också vid lokal- och specialitets-
föreningarnas gemensamma repskaps-
möte. CS beslöt att fastställa Läkarför-
bundets visioner och mål. Visionsdoku-
mentet kommer fr o m innevarande år att
integreras med verksamhetsplanen för
2002–2004 och därmed bli föremål för
fullmäktigemötets beslut.

Framtidens förbund. En rapport om
kommunikationsarbetet i samband med
projektet »Framtidens förbund« god-
kändes. Kansliet gavs i uppdrag att när-
mare analysera frågor kring »varumär-
ket Läkarförbundet« och återkomma
med förslag till CS.

Vidare behandlades en diskussions-
promemoria med vissa förslag om CS
arbetsformer, delföreningsobligatoriet
och fullmäktiges sammansättning.
Bland besluten kan noteras att CS ej av-
ser att föreslå att det s k delföreningsob-
ligatoriet tas bort. Däremot kommer CS
att föreslå fullmäktige att tillsätta en ut-
redning om specialitetsföreningarnas in-
flytande i fullmäktige.

VD fick i uppdrag att utarbeta princi-
per avseende uppgifter och mandat för
förbundets delegationer och råd.

Projektet »Framtidens förbund« skall
redovisas till fullmäktige i en slutrapport
om kommunikation, service till med-
lemmarna, CS arbetsformer m m. Pro-
jektet avslutas därmed, men arbetet med
frågorna fortsätter i annan form.

Ledarskapsarbetet. I en rapport redo-
visades Läkarförbundets arbete med le-
darskapsfrågorna under senare år med
målet att stärka inflytandet för läkare i
hälso- och sjukvården. CS godkände
rapporten och uppdrog åt Arbetslivs-
gruppen (ALG) att utöver arbetet i pro-
jektet »Framtidens läkare« även i övrigt
handha implementeringen av förbundets
ledarskapspolitik.

Handlingsplan för opinionsbildning-
en. CS diskuterade en opinionsbild-
ningsplan för att lyfta fram hälso- och
sjukvården som en politiskt angelägen
fråga i höstens val. Utgångspunkten
skulle vara Läkarförbundets skrift »Häl-
so- och sjukvårdens resursbehov 2001–
2003«. Kommunikationen med mål-
grupperna allmänhet respektive politi-
ker skall vara på temat »Den goda vår-
den kräver mer pengar«. Bl a beslöts att

en frilansjournalist skulle engageras för
att stödja framförallt lokalföreningarnas
ordförande i det lokala opinionsarbetet
genom att utarbeta debattartiklar och in-
sändare. Vidare anslogs medel för att ge-
nom annonsering i dagspress, på tunnel-
bana, bussar, pendeltåg och spårvagn nå
allmänheten och politiker.

Ansökan om medlemskap i PTK. CS
beslöt att uppdra åt VD att ansöka om
medlemskap för Läkarförbundet i Pri-
vattjänstemannakartellen PTK. Med-
lemskapet berör främst ca 600 medlem-
mar anställda i den privata sektorn. 

Ledamöter i EAR. Till ledamöter i
Etik- och ansvarsrådet under 2002 ut-
sågs Robert Leth (ordf), Leif Edman,
Ulla Feuk, Lotti Helström, Mora Kallner
och Thomas Lindén, samtliga omval. 

Lokalföreningarnas uppgifter och
befogenheter. CS tog upp en rapport om
lokalföreningarnas arbetsuppgifter och
befogenheter som en fortsättning på frå-
gan om medlemsservice i projektet
»Framtidens förbund« samt LEG-utred-
ningen. Ledamöterna gavs tid att inkom-
ma med synpunkter före 1 mars, varefter
handlingen skall gå på remiss till lokal-
föreningarna.

Uppföljning av Nationella handlings-
planen. CS antog ett förslag om att till-
sätta en arbetsgrupp med uppdrag att
fastställa primärvårdens uppgifter. Till
ordförande utsågs Carl-Eric Thors, som i
samråd med VD utser övriga ledamöter.

AT-inspektion. CS beslöt godkänna
förslaget från Utbildnings- och forsk-
ningsdelegationen (UFO) om en för-
söksverksamhet med inspektioner av
AT. CS anslog 50 000 kr för engångs-
kostnader i samband med två pilotin-
spektioner.

Ny ledamot i UFO. Jenny Larsson
Fridén, MSF, utsågs till ledamot i UFO.

Handelshögskolan MBA Hälsa. CS
beslöt att bidra med 150 000 kr till Han-
delshögskolans ledarutvecklingspro-
gram MBA Hälsa, under förutsättning
att avtal kan träffas om senare återbetal-
ning av bidraget.

Slutrappport från IFIL. Slutrapporten
från Implementeringsgruppen för invand-
rade läkare (IFIL) lades med godkännan-
de till handlingarna. VD gavs i uppdrag att
verka för bättre ekonomiska villkor för lä-
kare som genomgår SoS komplette-
ringsutbildning samt att särskilt beakta
villkoren för det s k Tuleprovet.

Administreras av AMF Försäkring och
ansöks om av den enskilde medlemmen.

Exempel
Nedan redovisas ett exempel på hur
sjuklönen räknas ut vid tre dagars sjuk-
dom med inlagt jourpass mellan dag 2
och 3 från kl 17 dag 2 till 08 dag 3.

Förutsättningar: kalenderdagsfaktor 1,4
månadslön på 30 000 kr
daglön på 1 000 kr

Löneavdrag: 3 × 1,4 × 1 000 kr = 4 200

Sjuklön: Dag 1 karensdag 0 kr
Dagarbetstidsersättning två dagar:

2 × 1 000 kr × 1,4 × 0,80 = 2 240 kr

Bundenhetsersättning:
a) 

b)

Totalt 3 102 kr i sjuklön och löneav-
drag på 4 200 kr.

När sjuklön utges för planerad jour un-
der sjukperioden anses all tid vara passiv
tid och man får ersättning enligt ovan.

När det gäller till vilken sjukdag ett
nattjourpass skall föras så har parterna
under hand kommit överens om att i nor-
malfallet tillämpa »övervägandeprinci-
pen«. Detta innebär att vid beräkning av
ersättning för bundenhet under jour och
beredskap förläggs passet till den dag
där största delen av passet ligger. I ex-
emplet ovan med jourpass kl 17–08 för-
läggs passet till den andra dagen där åtta
timmar ligger mot sju första dagen. Er-
sättningsnivån varierar ju från 0 kr (ka-
rensdagen) till 80 procent, varför det har
betydelse till vilken dag jourpasset anses
höra.

Lena Arwidson
ombudsman, förhandlings-
avdelningen
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15 tim × 0,25 × 30 000 × 0,80 
= 205 kr440

15 tim × 0,25 × 30 000 × 0,80 
= 657 kr137
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