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När motionstiden till fullmäktige-
mötet löpt ut i början av april vi-
sade det sig att 20 motioner in-
kommit. Ämnena är många, allt-
ifrån gratis ID-kort, fler SK-kurser
till Rondens framtid m m. Här
presenteras – mycket komprime-
rat – dels motionerna, dels cen-
tralstyrelsens förslag till yttran-
den över dem. De fullständiga
versionerna kan läsas på
www.slf.se

Gratis ID-kort
Åtta lokalföreningar föreslår i en mo-
tion att Läkarförbundet betalar kostna-
den för förbundets ID-kort till samtliga
medlemmar. Motionärerna pekar bl a på
att det skulle ha ett stort symbolvärde om
alla medlemmar hade ID-kortet, och att
det skulle kunna främja medlemsrekry-
teringen.

Centralstyrelsen (CS) avstyrker mo-
tionen och framhåller att kostnaden
skulle bli orimligt hög. Dessutom har
kortet inte någon officiell status, dvs det
påverkar inte möjligheten att utöva lä-
karyrket.

Förbundsrevision
Överläkare Anders von Heijne, Stock-
holm, förordar att förbundet i sina stad-
gar utöver nuvarande förvaltningsrevi-
sion inrättar s k förbundsrevision, med
valda, avlönade förtroendemän som re-
visorer/granskare av hur verksamhe-
tens mål uppfylls. Förbundsrevisorerna
skall enligt förslaget avge årlig rapport
till fullmäktige, avseende såväl central
som regional och lokal verksamhet.

I yttrandet över motionen framhålls
att ledamöterna i CS, som utses av full-
mäktige, har att ägna sin uppmärksam-
het åt allt som rör förbundets uppgifter
enligt stadgarna och fullmäktiges rikt-
linjer. Den ordning med förtroendeman-
nagranskning som motionären föresprå-
kar är således redan tillgodosedd. Att
tillskapa ett nytt och mycket kostsamt
granskningssystem anser CS inte vara
försvarbart.

Specialitetsföreningarnas ställning
Specialitetsföreningarnas roll inom för-
bundet bör förstärkas genom en bred och
direkt representation i fullmäktige, krä-
ver 14 specialitetsföreningar i en gemen-
sam motion. Motionärerna vill också att
medlemskap i en specialitetsförening

skall kunna vara ett alternativ till med-
lemskap i en yrkesförening.

CS instämmer i att specialitetsför-
eningarna utför ett viktigt fackligt arbe-
te. Inom ramen för projektet »Framti-
dens förbund« har CS diskuterat för-
eningarnas representation. Fullmäktige
föreslås ge CS i uppdrag att ta fram ett
förslag om ett formellt inflytande för
specialitetsföreningarna i fullmäktige.
Motionärernas krav rörande alternativt
medlemskap är tiden dock inte mogen
för, anser centralstyrelsen.

Lex Maria
Överläkarföreningen (ÖF) kritiserar den
nuvarande handläggningen av Lex Ma-
ria-ärenden och föreslår att förbundet
skall verka för inrättandet av »en väl-
fungerande avvikelserapportering med
möjlighet till sekretess för anmälaren«.
Det behövs prevention i stället för re-
pression. Bland yrkandena kan noteras
att förbundet också skall kräva en mer
genomgripande revidering av Lex Maria
och att möjligheterna att utkräva ansvar
av politikerna bör förbättras.

CS delar helt motionärernas uppfatt-
ning att kvalitetsarbetet måste bygga på
riskanalys och förebyggande arbete,
men att läkarnas yrkesansvar skall fin-
nas kvar. I kontakter med departement,
HSAN, Socialstyrelsen m fl har förbun-
det under lång tid verkat i den riktning
motionären föreslår. Nu pågår också en
intern utredning om patientsäkerheten
med målet att nå en samlad förbundspo-
licy inom hela området. 

CS vill inte nu binda sig i alla detaljer
som motionären föreslagit, men är be-
redd att i tillämpliga delar verka i motio-
nens anda.

Central »JämA«
Sveriges kvinnliga läkares förening
(KLF) vill att Läkarförbundet utser och
avlönar en jämställdhetsansvarig person
(JämA) till stöd för fackliga representan-
ter och medlemmar. 

CS avstyrker motionen med motive-
ringen att jämställdhetsarbetet kräver en
bred kompetens på många områden – lö-
nebildning, arbetsrätt, statistik, arbets-
livsfrågor m m. Genusaspekten skall
därför genomsyra allt förbundsarbete,
och alla förtroendemän respektive tjäns-
temän skall arbeta med ett genusper-
spektiv och ha god kunskap inom områ-
det. 

SK-kurser
Förbundet bör verka för att antalet SK-
kurser och kursplatser på obligatoriska
och/eller populära kurser utökas, före-
slår Upplands allmänna läkarförening.
ST-läkare bör kunna delta i minst en SK-
kurs per halvår.

CS tillstyrker kravet på fler SK-kur-
ser och kommer aktivt att verka för för-
bättringar genom styrelsearbete i det nya
Institutet för läkares professionella ut-
veckling i Sverige (IPULS). Däremot
vänder sig CS mot tanken på ett visst an-
tal kurser per termin, eftersom behovet
av utbildning varierar mellan specialite-
terna och över tid.

Ersättningsetablering
Svenska privatläkarföreningen (SPLF)
vill att centralstyrelsen med kraft skall
verka för återinförande av fri ersätt-
ningsetablering inom ramen för det na-
tionella ersättningssystemet för privatlä-
kare. Om inget görs kommer verksam-
heten inom den nationella taxan att helt
upphöra inom överskådlig tid, framhålls
det.

CS instämmer i motionens beskriv-
ning av problemen för den privata vård-
sektorn, och förbundet har reagerat
starkt mot missförhållandena. Detta har
bidragit till att regeringen nu tillsatt en
utredning som skall se över reglerna. I
utredningen finns såväl Läkarförbundet
som SPLF representerat, framhåller CS,
som tillstyrker motionen.

Den nya öppenvården
SPLF föreslår också att förbundet skall
anamma en ny organisationsform för öp-
penvården där även specialister kan ingå
som husläkare – »Den Nya Öppenvår-
den«. All vård utanför sjukhusen skall
betecknas som öppenvård, och målet
skall vara att avlasta sjukhusen den
mängd patienter som därmed skulle kun-
na behandlas i öppna vårdformer. Or-
ganspecialister skall kunna kombinera
sjukhusarbete och öppenvårdsarbete i
proportioner som var och en vill.

CS instämmer i princip men anser att
debatten inte gagnas av nya organisato-
riska begrepp. CS delar självfallet upp-
fattningen att den öppna vården utöver
familjeläkare skall ha ett brett utbud av
andra specialister. 

I övrigt framhålls att CS bl a mot bak-
grund av den s k Nationella handlings-
planen har tillsatt en arbetsgrupp med
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uppgift att definiera och avgränsa pri-
märvårdens uppgifter. 

Upphandling av sjukvård
Mindre vårdgivare har svårt att uppfylla
alla formella krav när landstingen upp-
handlar sjukvårdstjänster, påpekar
SPLF vidare. Det brister också i upp-
handlarnas kompetens. Läkarförbundet
bör därför med kraft verka för att upp-
handlarfunktionen kravspecificeras och
kvalitetssäkras.

CS anser att landstingens kompetens
för upphandlingar har vuxit under åren
och att rutinerna förbättrats. Mycket
återstår dock att göra, och förbundet
kommer att i olika sammanhang försöka
påverka landstingen att utveckla upp-
handlingsorganisationerna och att funk-
tionerna då kravspecificeras och kvali-
tetssäkras.

Informationsteknik och integritet
Anders von Heijne uppmärksammar
problemen kring arbetstagares och ar-
betssökandes integritet i samband med
användande av informationsteknik, ex-
empelvis arbetsgivares möjlighet att ta
del av e-post och andra dataintrång. Ut-
ifrån ett eget förslag till vilka principer
som bör gälla föreslår han att CS skall
verka för en policy för integritetsskyddet
vid användande av IT inom sjukvården.
Speciellt skall förtroendevaldas skydd
definieras.

CS pekar på att den nyligen avlämna-
de utredningen »Personlig integritet i ar-
betslivet« snart kommer att remissbe-
handlas. Det är för tidigt att nu utveckla
en heltäckande policy för hälso- och
sjukvården, men förbundet kommer
fortsatt att följa lagstiftningens utveck-
ling och ta nödvändiga initiativ.

Försäkring vid utryckning
Försäkringsskyddet för läkare m fl i
samband med utryckningar – akutbils-,
ambulans- och sjukflygsverksamhet el-
ler brådskande inställelse vid beredskap
– är otillräckligt, anser Västerbottens
läns läkareförening. CS bör därför försö-
ka få till stånd förbättringar genom en
central överenskommelse om försäk-
ringsfrågan med Landstingsförbundet,
alternativt att det blir möjligt med lokala
kollektivavtal. 

CS svarar bl a att en muntlig överens-
kommelse nyligen har träffats med
Landstingsförbundet om att kartlägga
förekomst och möjlighet av en komplet-
terande försäkring av den art som motio-
närerna föreslagit. Motionen tillstyrks.

Vikariatsregler
Sylf och MSF tar upp problemet med
tjänster som s k läkarassistenter för me-

dicine studerande. Formellt skall assi-
stenterna auskultera och inte utföra
självständigt läkararbete, men de ham-
nar ofta i en gråzon. Läkarförbundet bör
därför verka för att medicine studerande
som uppfyller vissa formella krav lik-
som förr skall få vikariera som underlä-
kare. MSF bör även få förbundets stöd
för att utreda riktlinjer och råd rörande
auskultationstjänster.

Frågorna är av stor vikt för de stude-
rande men också för hela läkarprofes-
sionen, framhåller CS i sitt yttrande.
Man pekar på flera problem i samman-
hanget, bl a till följd av pågående föränd-
ringar av läkarutbildningen. CS är dock
beredd att närmare utreda förutsättning-
arna att tidigarelägga möjligheten att ar-
beta som läkare med fullt yrkesansvar.

CS föreslår att fullmäktige uppdrar åt
CS att diskutera frågorna om legitima-
tionsyrkets särart samt vikariat och arbe-
te som läkarassistent internt inom för-
bundsorganisationen och återkomma
med förslag.

Könsuppdelad lönestatistik
KLF motionerar om att all lönestatistik
som produceras av Läkarförbundet skall
presenteras könsuppdelad. I motionen
anges vilka kriterier som skall vara upp-
fyllda, bl a att kvinnlig medianlön anges
i procent av manlig medianlön och om-
vänt. Den manliga lönen får inte anses
vara den självklara normen.

CS uppfattning är att rådgivande lö-
nestatistik inte skall vara könsuppdelad.
Däremot skall analyser göras för att klar-
lägga löneskillnader mellan könen. Så-
dana analyser gör förbundet årligen.

CS framhåller att motionskravet att
lönestatistiken i LöneSök på nätet skall
bli könsuppdelad redan är uppfyllt. Att
ange manliga respektive kvinnliga läka-
res löner i procent av varandra är för när-
varande inte möjligt i LöneSök men kan
övervägas i framtiden. 

Jouravtal
Många arbetsgivare försöker att ta ut
alltmer läkartid – ofta på obekväm ar-
betstid – av sina anställda, framhåller
Mellersta Skånes läkareförening. För-
bundet bör verka för ett nytt jouravtal
som förbättrar läkarkårens arbetsmiljö
och skapar bättre ekonomisk ersättning
för jour och beredskap.

CS erinrar om det omfattande arbets-
miljöarbete som bedrivits inom förbun-
det under det senaste decenniet. När det
gäller ersättningen för arbete under obe-
kväm tid samt jour och beredskap har
strategin varit att detta bäst sker i lokala
förhandlingar. Detta har varit fram-
gångsrikt, och det finns nu sannolikt
hundratals lokala avtal. Sådana förbätt-

ringar hade inte varit möjliga att nå i cen-
trala förhandlingar. CS avstyrker såle-
des motionen.

Kvinnliga läkares sjukfrånvaro
Det behövs en nationell kartläggning
och analys av läkares sjukfrånvaro i all-
mänhet och kvinnliga läkares i synner-
het, skriver KLF. Föreningen misstänker
ett samband mellan översjuklighet och
repressiv arbetsmiljö. Det gäller att fin-
na både de goda och de dåliga arbetsplat-
serna, för att sedan använda de goda som
underlag för förslag till arbetsgivarna.

CS framhåller att den ökande ohälsan
bland läkare har uppmärksammats i en
rad sammanhang. Statistiken på området
har varit bristfällig men håller nu på att
förbättras, och förbundet kommer att
verka för yrkes- och könsuppdelade re-
dovisningar.

I förbundets visionsdokument finns
ett mål att halvera sjukfrånvaron. Ar-
betsvillkor och arbetsmiljö måste för-
bättras så att inte läkare blir sjuka på
grund av faktorer i arbetet. De som in-
sjuknat skall få stöd för att kunna återgå
i arbete. 

Miljöfrågor
Johan Hallberg, Åke Thörner och Ingrid
Eckerman i Svenska läkare för miljön
vill att Läkarförbundet under 2002 skall
utarbeta ett policyprogram om hälsa,
miljön och läkarnas ansvar, inkluderan-
de användningen av läkemedel. Till de
etiska reglerna för kapitalplaceringar
bör fogas att »hänsyn skall tas till företa-
gens miljöpåverkan«. Motionärerna ef-
terlyser också en miljöplan för förbun-
dets inre arbete. 

CS avstyrker förslagen om policy-
program och ändrade regler för place-
ringar. Att utarbeta ett heltäckande poli-
cyprogram av den typ motionärerna fö-
reslagit skulle innebära ställningstagan-
de även i icke medicinska frågor, där lä-
karnas kompetens och trovärdighet kan
ifrågasättas. Däremot kan man överväga
att i förbundets läkemedelspolitiska pro-
gram göra kompletteringar gällande lä-
kemedels påverkan på människors livs-
miljö. Ett program för det inre miljöar-
betet kan eventuellt också bli aktuellt.

Förslaget om kapitalplaceringar kan
enligt CS leda till synnerligen långtgå-
ende begränsningar i möjligheterna att
förvalta kapitalet. I regel är det inte hel-
ler möjligt att bedöma ett företags påver-
kan på miljön.

Enhetliga datajournaler
I en motion pläderar ÖF för att Läkarför-
bundet skall verka för ett gemensamt
språk och en enhetlig journalstruktur i
sjukvårdens datorsystem, bl a för att un-
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derlätta sökningar i olika system. I mo-
tionen redovisas en rad önskade aktivite-
ter involverande bl a specialitetsför-
eningarna, universiteten och huvudmän-
nen.

CS tillstyrker motionen och skriver
att man även fortsättningsvis såväl cen-
tralt som lokalt vill verka för en funge-
rande referensterminologi och en ge-
mensam logisk journalstruktur.

Läkarnätet AB/Ronden
Läkarförbundets IT-satsning på Ron-
den tas upp i två motioner. Den ena har
undertecknats av de skånska läkarför-
eningarna samt läkarföreningarna i väst,
den andra av DLF, Sylf och ÖF. I båda
uttrycks oro för Läkarnätet ABs ekono-
mi. Behovet av en portal ifrågasätts inte,
däremot om den skall drivas i bolags-
form. Båda motionerna mynnar – med
något olika önskemål om formerna – ut i
krav på utredning av medlemmarnas IT-
behov samt oberoende granskning av
projektets tekniska lösningar och ekono-
mi.

I yttrandet redovisar CS historiken
kring starten och utvecklingen av Läkar-
nätet AB. Redan vid bildandet förutsåg
CS att det skulle krävas några års ut-
veckling innan företaget skulle kunna
bära sina kostnader och senare generera
överskott. Även lågkonjunkturen har på-
verkat ekonomin.

CS deltog aktivt vid den omstrukture-
ring som genomfördes vid årsskiftet och
beslöt då även om en utvärdering av Lä-
karnätets tekniska plattform. Detta arbe-
te pågår, och den interna utredningen
kommer att kompletteras med en extern
och oberoende utvärdering.

Arbetet med läkarportalen Ronden
har under våren fokuserats på medlems-
nyttan samt ett fördjupat samarbete mel-
lan deltagande intressenter. En viktig
uppgift är just att löpande inventera lä-
karkårens förväntningar och behov, ett
arbete som redan sker både i överlägg-
ningar och i form av bl a en enkät riktad
till medlemmar i förbundet, såväl de som
är Rondenmedlemmar som de som valt
att inte registrera sig.

CS föreslår fullmäktige besluta att
motionen skall anses besvarad med ytt-
randet. 

Legitimation och specialistbevis
Upplands allmänna läkarförening fram-
håller att legitimation och specialistbe-
vis är två höjdpunkter i läkarkarriären.
Någon hyllning får man dock inte av So-
cialstyrelsen – däremot räkningar som
läkaren själv måste betala. Kravet är,
självfallet, att förbundet skall verka för
avskaffande av dessa avgifter. 

CS redogör för gällande bestämmel-

På årets fullmäktigemöte som äger rum
den 30–31 maj kommer förbundsordfö-
rande Bernhard Grewin i sitt öppningsan-
förande att tala om några av Läkarför-
bundets och professionens viktigaste frå-
gor. Vår särskilt inbjudna gästtalare, soci-
alminister Lars Engqvist, kommer att tala
om aktuella förändringar inom den svens-
ka hälso- och sjukvården.

Material på webbplats
En nyhet för i år är att Läkarförbundets
verksamhetsplan är uppbyggd efter de
16 visioner som antogs på fullmäktige-
mötet i fjol. Förutom visioner, mål och
delmål presenterar verksamhetsplanen
även de insatser som planeras under pe-
rioden 2002–2004 för att uppnå dessa
mål. Du finner visioner samt förslag på
mål och delmål i sin helhet på Läkarför-
bundets webbplats www.slf.se

Fullmäktige kommer att på sedvan-
ligt sätt ta ställning till verksamhetsbe-
rättelse, årsredovisning och budget. I
samband med verksamhetsberättelsen
kommer fullmäktige att även ta del av
centralstyrelsens slutrapport i det nu av-
slutade projektet »Framtidens förbund«.

Många motioner
Som framgår av redovisningen ovan har
fullmäktige 20 motioner att behandla
och ta ställning till i år. Om du är intres-
serad av att läsa motionerna och central-
styrelsens förslag till yttranden i sin hel-
het finner du även dem på webbplatsen
www.slf.se

Förändring av etiska regler
En av centralstyrelsens propositioner
presenterar ett förslag på ändringar av
läkarnas etiska regler. Förändringar i
vården och samhället gör det nödvändigt
att föra en kontinuerlig etisk diskussion,
och Etik- och ansvarsrådet fick i upp-
drag att göra en allmän översyn. 

Syftet är att anpassa reglerna efter de
centrala internationella deklarationer
som Läkarförbundet har ställt sig bakom
och läkarkårens värdegrund, samt göra
dem tydligare. 

Några förändringar är att den inle-
dande regeln att »skydda och bevara
människoliv« förstärks ytterligare med
att läkaren alltid efter bästa förmåga ska
bistå i medicinsk nödsituation. En ny re-
gel som tillkommit är avståndstagandet
från att »på något sätt medverka vid
dödsstraff, tortyr eller andra grymma
och omänskliga handlingar«. 

Ytterligare ett exempel på en regel är
att »Läkaren skall i sin gärning bidra till
att medicinska resurser används i enlig-
het med dessa regler och aldrig medver-
ka till att bereda enskilda patienter eller
patientgrupper otillbörlig ekonomisk
prioriteringsmässig eller annan fördel«.
Förhoppningsvis kommer denna förny-
else av de etiska reglerna att leda till de-
batt och engagemang för att på så sätt bi-
dra till att hålla frågorna levande. 

Elisabeth Frostell
informationschef
elisabeth.frostell@slf.se

Bernhard Grewin föreslås av en
enig valberedning bli omvald till
Läkarförbundets ordförande t o
m ordinarie fullmäktigemöte
2004. Omval föreslås också av
förbundets 2:e vice ordförande
Eva Nilsson Bågenholm för sam-
ma period.

Tre ledamöter lämnar styrelsen, och val-
beredningen föreslår nyval av biträdan-
de överläkaren Thomas Zilling, Lund,
(andre vice ordförande i ÖFs styrelse),
ST-läkaren Åsa Granquist, Malmö (vice
ordförande i Sylf) samt med dr Ulf Lin-
dén, Stockholm (ordförande i Svenska
privatläkarföreningen).

Som ledamöter av CS t o m fullmäk-
tigemötet 2004 föreslås vidare omval av
Benny Ståhlberg, Ulf Swanstein och
Marie Wedin. Samtliga dessa förslag har
lämnats av en enig valberedning.

I styrelsen kvarstår 1:e vice ordföran-
de Göran Edbom samt ledamöterna Ka-
rin Ehinger, Anders Ekbom, Ulrika Nils-
son, Gunnar Sandberg och Carl-Eric
Thors, vilkas mandatperiod sträcker sig
till fullmäktigemötet 2003.

ser men erinrar också om att man i sam-
band med att avgifterna infördes 1992
skrev till regeringen med hemställan om
ett borttagande eller en reduktion. Där-
efter har CS i kontakter med Socialsty-
relsen ifrågasatt avgiftens storlek. CS
avser att på nytt ta upp frågan i samtal
med SoS.
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