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Fritt fram för 
läkarassistenter
Läkarförbundet har inget emot
anställningar som läkarassistent.
Det slog förbundets centralsty-
relse (CS) fast vid sitt möte i slu-
tet av april. 

❙ ❙ – Vi är glada att förbundet uppmärk-
sammar och engagerar sig i frågor som
rör studenterna.

Det säger Jenny Larsson Fridén, ord-
förande i Medicine studerandes förbund
(MSF) och adjungerad i CS

Vid förra årets fullmäktige bifölls en
motion från MSF och Sylf. Motionärer-
na önskade bland annat stöd från för-
bundet i ett utredningsarbete kring rikt-
linjer och råd för anställningar som så
kallad läkarassistent. 

»Fackets uppgift att stödja«
Nu har Läkarförbundets kansli lagt fram
en rapport som slår fast att det inte finns
något skäl att ta avstånd från anställ-
ningar som läkarassistent. I rapporten
kartläggs hur anställning av läkaras-
sistenter ser ut på fyra orter samt vilken
bedömning Socialstyrelsen gör beträf-
fande deras arbetsuppgifter. 

Enligt Jenny Larsson Fridén har det
länge funnits en uppfattning att läkaras-
sistenter ofta får otydliga och i förhål-
lande till sin kompetens alltför omfat-
tande ansvarsområden och arbetsupp-
gifter. Det får emellertid inget stöd i rap-
porten. 

– Men facket har självklart en uppgift
att bevaka och stödja de fall där det före-

kommer oegentligheter, även om de är
enstaka, säger Jenny Larsson Fridén.

I rapporten tas också frågan om kol-
lektivavtal för läkarassistenter upp.
Dock görs bedömningen att det inte
finns några vinster att göra med ett
särskilt avtal för den gruppen.

Definition av arbetsuppgifter
Till hösten ska rapporten kompletteras
med en fördjupad definition av läkaras-
sistenternas arbetsuppgifter, en slags be-
fattningsbeskrivning. Det är Anton 
Holmberg från Sylf och Jenny Larsson
Fridén som ska göra den utredningen.
Jenny Larsson Fridén säger att det hit-
tills saknats en samlad nationell strategi
beträffande läkarassistenterna och att
den kommande befattningsbeskrivning-
en ska kunna fungera rådgivande. 

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

Spelregler
med industrin
i ny broschyr

❙ ❙ Vilka spelregler gäller mellan läke-
medelsindustrin och förskrivarna? Sva-
ren finns i en ny broschyr som kommer
ut i dagarna. 

Broschyren, som har den långa titeln
»Hur får man göra? Kommentarer till
avtalet om informations- och utbild-
ningskontakter mellan vården och läke-
medelsindustrin«, kan läsas via Lands-
tingsförbundets hemsida www.lf.se

– Broschyren ska vara ett stöd i kon-
takten med industrin och i utbildningen.
Det är viktigt att läkarna känner till den
och att de verkligen använder den, säger
Läkarförbundets andre vice ordförande
Eva Nilsson Bågenholm.

Förra avtalet med spelregler skrevs så
sent som 1998 men nådde inte önskad
spridning hos målgrupperna. En utvär-
dering av hur avtalet efterlevdes, genom-
förd av Läkemedelsindustriföreningens
och Landstingsförbundets samrådsgrupp
där även Läkarförbundet deltar, visade
att avtalet inte följdes som det var tänkt.

– Vi misslyckades med att marknads-
föra avtalet och kanske var det också
svårt att tillämpa det i praktiken, säger
Magnus Thyberg, apotekare på Lands-
tingsförbundet.

– Egentligen är det samma avtal som
återges i den nya broschyren men på ett
mer lättfattligt vis och med konkreta ex-
empel från olika landsting.

Iréne Olsson

frilansjournalist

Nytt utredningsinstitut ska ge bättre överblick

Nästa år kan Sverige få ett nytt
utredningsinstitut, Analysinstitu-
tet Hälsa och Arbete (AHA-insti-
tutet). Institutet föreslås ligga i
Stockholms innerstad och vara
en mötesplats för forskare, politi-
ker och regeringstjänstemän.

❙ ❙ Förslaget till institutet, som lämnades
till regeringen i början av april, kommer
från Riksförsäkringsverkets (RFV) ge-
neraldirektör Anna Hedborg som haft
regeringens uppdrag att utreda frågan
om ett analysinstitut. Betänkandet
»AHA utredningsinstitut och mötes-
plats, SOU 2003:13« förväntas gå ut på
remiss och kommer inte att kunna be-
handlas förrän under hösten.

– Om institutet beslutas är det rimligt

att det startar 2004 men kanske inte ge-
nast i januari, säger Inger Marklund,
som varit expert i utredningen.

Ska ligga nära riksdag och regering
Hon förklarar placeringen i centrala
Stockholm med att AHA-institutet mås-
te ligga nära riksdag, regering ch myn-
digheter:

– Politiker och forskare ska lätt kun-
na mötas och föra samtal. Detta är
särskilt viktigt idag när vi inte längre till-
sätter stora parlamentariska utredningar,
vilket skedde fram till mitten av 1980-
talet. I dagens expertutredningar möts
inte politiker och forskare på samma sätt
som de gjorde då.

Institutet ska inledningsvis finansie-
ras med ett anslag på 14 miljoner kronor

som förs över från bland annat RFV och
Arbetsmarknadsverket. På sikt ska insti-
tutet också kunna finansieras via upp-
drag från regeringen, myndigheter, or-
ganisationer m fl.

Under de senaste årens snabba ök-
ning av sjukfrånvaron har det varit svårt
att få fram heltäckande bilder av orsa-
kerna eftersom relevant statistik varit
spridd på flera myndigheter. För att för-
bättra överblicken föreslår utredningen
en ny heltäckande databas som förs av
Statistiska centralbyrån (SCB) och inne-
håller uppgifter från RFVs sjukförsäk-
ringsregister, SCBs befolkningsregister
och på sikt uppgifter från Arbetsmark-
nadsstyrelsen och Socialstyrelsen.

Iréne Olsson

Jenny Larsson
Fridén,

ordförande i
Medicine

studerandes
förbund, är

glad över att
Läkarförbundet
engagerar sig i

studenternas
frågor.
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