
Förbundets förhandlingsdelega-
tion ska i nästa avtalsrörelse ver-
ka för att stärka gravida kvinnors
rätt att befrias från jourtjänstgör-
ing. 

❙ ❙ Beslutet togs på fullmäktige i enlighet
med en motion från Sveriges yngre läka-
res förening, Sylf.

– Där kollegialiteten inte fungerar be-
hövs reglering. Och jag tror att Lands-
tingsförbundet får bad will om de inte lå-
ter gravida slippa jour, sade Anton
Holmgren, Sylf. 

Centralstyrelsen, CS, hade föreslagit
avslag på Sylfs motion om ökade möj-
ligheter för gravida att slippa jour. Först
ville CS ta reda på i vilken utsträckning
gravida nekas jourbefrielse enligt gäl-
lande regler för att sedan kunna avgöra
hur man bäst ska driva frågan vidare, ge-
nom avtalsreglering eller på annat vis. 

– Det är en viktig fråga och ett problem
oss kolleger emellan, men vi vill ta reda på

mer innan vi låser oss, sade Eva Nilsson
Bågenholm, som berättade att hon själv
blivit befriad i samband med graviditet.

Men många var de ledamöter som ta-
lade för motionen, gav personliga exem-
pel på tragedier och på gravida läkares
svårigheter att få kollegers stöd när de
bett om befrielse. Inte ens på en kvin-
noklinik där alla inblandade var kvinnor
gick den gravida fri från att bli ifrågasatt. 

Även Christina Spjuts, Sjukhusläkar-
föreningen, tilläggsyrkande antogs,
nämligen att förbundet redan nu inleder
en informationskampanj för att förbättra
den gravida läkarens möjlighet att befri-
as från jourarbete.

Idag kan gravida läkare på egen be-
gäran befrias från jour under kvällar,
nätter och helger de sista 60 dagarna. För
att befrias under hela graviditeten krävs
läkarintyg som säger att arbetet kan ska-
da säkerhet eller hälsa.

Elisabet Ohlin

I fredags fick Läkarförbundets
centralstyrelse fem nya ledamö-
ter. De fem nya är: 

Christina Berntsson, överläkare vid
kvinnokliniken Sahlgrenska/Östra i Gö-
teborg. Hon har mycket lång och omfat-
tande facklig erfarenhet. Hon är bland
annat ordförande i Göteborgs läkarför-
ening och har varit ordförande i Kvinn-
liga läkares förening samt även suttit i
jämställdhets-, löneskillnads- och lokal-
föreningsekonomigrupperna.

Anders Dahlqvist är överläkare vid
medicinkliniken på länssjukhuset i 
Gävle. Han är bland annat styrelseleda-
mot i sjukhusläkarföreningen och ordfö-
rande hemma i Gästrike/Hälsingeför-
eningen. Han har varit såväl ordförande
som vice ordförande i Gävleborgs läkar-

förening. Dessutom har han varit leda-
mot i förbundets förhandlingsdelega-
tion.

Thomas Flodin, överläkare vid hjärt-
kliniken på Huddinge sjukhus. Han är
ordförande i Stockholms läkarförening,
där han tidigare också varit ledamot
samt såväl 2.e som 1:e vice ordförande.
Han har även varit ordförande för Sylf i
Sörmland samt suttit i lokalförenings-
ekonomigruppen. 

Karin Malmqvist är distriktsläkare på
vårdcentralen Skoghall. Hon är ordfö-
rande i Värmlands läkarförening. Hon
har tidigare varit styrelseledamot i både
Sylf och distriktsläkarföreningen i
Värmland. Hon har också varit med i lo-
kalföreningsekonomigruppen.

Gunnar Welander, som är privatläka-
re i invärtes medicin vid Göingekliniken

i Hässleholm. Han är nyvald ordförande
i Privatläkarföreningen, där han tidigare
varit styrelseledamot och vice ordföran-
de.Han har även varit styrelseledamot i
Östra Skånes läkarförening samt leda-
mot i förbundets förhandlingsdelegation. 

Rockader i CS
Dessutom valdes andre vice ordförande
Eva Nilsson Bågenholm till förste vice
ordförande. Till andre vice ordförande
valdes i stället CS-ledamoten Marie We-
din, som nyligen blev ny ordförande i
Sjukhusläkarföreningen.

De fem som lämnar sina uppdrag är:
Göran Edbom, Gunnar Sandberg, Carl-
Eric Thors, Ulf Lindén och Thomas Zil-
ling.

Tom Ahlgren
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Stöd för gravida ska stärkas
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Stödde motionen. ”Det är viktigt att
kunna välja. Som kvinnlig läkare tror jag
att det är svårast att säga ifrån och själv
sätta gränser under den första
graviditeten. Men man är gravid så kort
tid i sitt liv, och jag tycker man ska
anpassa sitt arbete under den tiden.
Motionen innebär ju att man fortfarande
jobbar heltid men att man inte behöver
utsättas för den extra belastning som
jouren innebär”, sade Eva Dencker
Vansvik, Stockholms läkarförening, som
hade med sig sitt tredje barn, Klara, sju

Christina Berntsson. Anders Dahlqvist. Thomas Flodin. Karin Malmqvist. Gunnar Welander.
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