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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. 
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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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