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Verksamhetsberättelse, verk-
samhetsplan och andra handling-
ar till fullmäktigemötet i maj var i
fokus vid centralstyrelsens se-
naste sammanträde 5 april. Flera
policydokument var också före-
mål för diskussion vid CS-mötet,
och en ny intresseförening upp-
togs i förbundet.

Verksamhetsberättelsen 2001 med Års-
redovisning 2001 och Verksamhetspla-
nen 2002–2004. Dokumenten godkän-
des och överlämnas till fullmäktige för
fastställande.

Budget 2003. Efter diskussion kring det
ekonomiska läget beslöt CS att
medlemsavgiften för år 2003 ska sänkas
med 250 kr för fullbetalande medlem i
enlighet med LEG-utredningen. 

Samtidigt godkände CS de föreslag-
na besparingarna. Dessa innebär bl a att
antalet representantskap för lokalför-
eningarna minskas till tre, att medlems-
opinionsundersökningen flyttas till
2004, att kostnaderna för Etik- och an-
svarsrådet minskas och att rådet för IT-
frågor (RIT) läggs ner 1 januari 2003. 

Vidare uppdrogs VD att utreda och
initiera besparingsåtgärder inom ramen
för beslutad verksamhetsnivå 2002 och
därefter återkomma med förslag till CS
under våren. Reglerna för ersättningar
och traktamenten bör samtidigt ses över.

Proposition om nya etiska regler. CS be-
slöt godkänna förslaget till nya Läkar-
etiska regler samt att föreslå fullmäktige
att anta dessa.

Ändring av förbundsstadgan. CS beslöt
godkänna ett förslag till ändring av Lä-
karförbundets stadga med innebörden
att lokalföreningarnas skyldighet att utse
förtroendeläkare upphör. Likaså upphör
regleringen av CS uppdrag att utse an-
svarsråd och förtroenderåd. Förslaget
föreläggs fullmäktige.

Arbetsformer för CS m m. CS diskutera-
de en PM angående arbetsformer för CS,
dess delegationer, råd och arbetsgrupper
samt beslöt att SYLF tilldelas rätt att no-
minera två ledamöter till Utbildnings-
och forskningsdelegationen UFO.

Framtidens förbund – slutrapport. CS
godkände slutrapport från projektet
»Framtidens förbund«. Rapporten bi-
läggs verksamhetsberättelsen för 2001.

Nätverk för prioriteringar. Ledamoten
Ulla Feuk redovisade arbetet i Priorite-
ringscentrum och det nationella nätverket
PrioNet. CS diskuterade frågorna och be-
slöt att Läkarförbundet även fortsatt ak-
tivt ska engagera sig i priorite-
ringsfrågorna samt att förbundet ska del-
ta i PrioNet och dess seminarieverksam-
het.

Vidare gavs i uppdrag till VD att åter-
komma till CS med förslag på förtroen-
deman som ska vara ansvarig för priori-
teringsfrågorna. VD ska även ta fram un-
derlag för fortsatt diskussion i CS om
förbundets prioriteringspolitik.

Forskning utanför universitetsorterna.
CS diskuterade slutrapport från förbun-
dets arbetsgrupp om forskning utanför
universitetsorterna (FALLP). Beslutet
blev att sända rapporten på remiss till alla
lokal-, yrkes- och specialitetsföreningar
före ett slutligt ställningstagande i CS. 

Policyskrift AT/ST. CS beslöt att en po-
licyskrift om stöd till de AT- och ST-lä-
kare som riskerar att ej få sin tjänstgö-
ring godkänd ska remitteras till samtliga
yrkes-, lokal- och specialitetsföreningar.
Dokumentet ska därefter fastställas slut-
giltigt av CS. VD uppdrogs att ta fram
förslag till implementering av policydo-
kumentet.

Föreningen Internationella Läkare i
Sverige. CS behandlade ett förslag till
stadgar för Föreningen Internationella
Läkare i Sverige. Vidare förelåg en hem-
ställan om att föreningen skulle upptas
som intresseförening i Sveriges läkar-
förbund och en hemställan om ett start-
bidrag.

CS beslöt att uppta Föreningen Inter-
nationella Läkare i Sverige som intres-
seförening i Läkarförbundet. Beslutet är
interimistiskt i avvaktan på att förening-
ens stadga omarbetas så att den kan god-
kännas. Vidare beviljades föreningen ett
startbidrag på 40 000 kronor. 

BraVå – Bra vård för äldre. CS beslöt att
utse Carl-Eric Thors till ordinarie leda-
mot och Benny Ståhlberg till suppleant i
styrelsen för föreningen BraVå – Bra
vård för äldre – för år 2002.

Godkännande av medlemsavgiftshöj-
ning. CS biföll en hemställan från Göte-
borgs läkarförening att få höja med-
lemsavgiften från den 1 juli 2002 till 450
kr och från den 1 januari 2003 till 600 kr.

Information från Läkemedelsrådet. Eva
Nilsson Bågenholm informerade från ar-
betet i Läkemedelsrådet angående den
läkemedelsproposition som riksdagen
samma dag fattat beslut om. Riksdagens
beslut omfattade bl a förslagen om obli-
gatorisk arbetsplatskod på recepten samt
utbyte på apotek till billigaste generiska
preparat. Rådet fortsätter sitt arbete med
förbundets strategi i frågorna och kom-
mer nu att arbeta vidare lokalt mot re-
spektive landsting. 

Studierektorernas 
ersättning kartlagd 

Det finns stora skillnader i ersätt-
ningen till landets studierektorer
visar en enkät som Läkarförbun-
det låtit genomföra i år. Uppdra-
get som studierektor arvoderas
med alltifrån 0 till över 20 000 kr i
månaden!

Undersökningen är en uppföljning av
den enkät som förbundet lät genomföra
för två år sedan. En anledning är att för-
bundet får många frågor om vad uppdra-
get som studierektor innebär och vilken
ersättning man skall begära.

I studien ingår 188 studierektorer vil-
ket motsvarar en svarsfrekvens på 81
procent. Frågorna handlar bl a om upp-
draget avser AT-läkare, ST-läkare eller
båda delarna, antalet läkare som uppdra-
get omfattar, lön/arvode per månad och
hur många timmar per vecka som är av-
satt för uppdraget.

Enkäten visar att spridningen i lön är
mycket stor. Drygt 22 procent får ingen
särskild ersättning för uppdraget, medan
nära 5 procent har mer än 20 000 kr per
månad i tillägg. 23 procent får maximalt
2 000 kr/månad, 22 procent får 2 001–
4 000 kr/månad och lika stor andel får
4 001–6 000 kr/månad.

Medianlönen 3 000 kr/månad
Medianlönen för studierektorerna ligger
totalt på 3 000 kr/månad, men varierar
delvis beroende på hur många veckotim-
mar som uppdraget omfattar. Högst me-
dianlön, 4 000 kr, har de som handleder
både AT- och ST-läkare. Skillnaderna
mellan män och kvinnor är små när det
gäller medianlönen. 

Vad gäller uppdragets omfattning
ligger tyngdpunkten i intervallet 5–9
timmar per vecka – bortåt en tredjedel av
alla studierektorer återfinns där. Drygt
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