Korrespondens

Vad kostade Läkarförbundets 100-årsfest och vem betalade?

Dålig timing

På annat håll i tidningen finns det ett referat från fullmäktige. Trots protester
beslöts om höjning av medlemsavgiften,

om än inte lika mycket som förslaget löd
på. Samtidigt påminns man om fiaskot
med webbplatsen Ronden. Enligt uppgift kostade kalaset i Blå Hallen sex miljoner kronor. Snacka om dålig timing!
Naturligtvis kan man ställa till med fest,
men det rimliga är ändå att festdeltagarna betalar själva när det rör sig om aktiviteter som finansieras av medlemspengar.
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❙❙ Senaste numret (22/2003) av Läkartidningen bjuder som vanligt på tankeväckande läsning, denna gång av lite annorlunda slag än vanligt. På ett helt
uppslag med tjusiga färgbilder och i
skvallerpressig stil meddelas att Läkarförbundet firat hundraårig födelsedag
med stor fest i Stockholms stadshus.
Tillställningen påminde starkt om nobelfesten med långbord i Blå Hallen,
festklädda människor, långa tal, god mat
och festliga uppträdanden.
Ingen, allraminst jag, missunnar väl
någon att ha det roligt, men frågan är hur
det hela betalades. Jag kan inte påminna
mig att jag, trots mitt mångåriga medlemskap i Läkarförbundet, fått någon inbjudan till denna fest, men betalat har jag
gissningsvis gjort via medlemsavgifterna.

Cirka 800 gäster deltog i 100-årsfesten.

Medlemspengarna till kärnfrågorna

Jag och säkert många med mig tycker att
facket skall använda medlemspengarna
till kärnfrågorna. Vår arbetsmiljö är en
av dem. Själv arbetar jag på en kirurgklinik som fått ett utökat uppdrag från
slutet av förra året. Efter ett politiskt beslut i landstinget har akutkirurgin koncentreras till två sjukhus varav vårt är ett.
Detta var ett rimligt och vettigt beslut, men däremot har vi inte fått en enda
vårdplats eller en enda krona extra för att
ta hand om tillströmmande patienter! I
praktiken har vi snarast fått färre antal

platser. Resultatet är – förstås – tveksam
kvalitet för patienterna och dålig arbetsmiljö för personalen. Situationen är förmodligen likartad på andra håll. Denna
och andra arbetsmiljöfrågor är naturligtvis något som facket skall lägga ner all
sin kraft på, och ryta till så att det hörs i
vida kretsar.
Kjell Lundberg
överläkare,
kirurgkliniken, Hudiksvall
kjell.e.lundberg@home.se

Svar:

Festen högtidlig och värdig men inte överdådig
❙❙ Bäste medlem!
Först vill jag uttrycka min uppskattning till Dig för att Du bryr dig. Engagerade medlemmar vill Läkarförbundet ha,
oavsett om det gäller själva läkarrollen
eller om engagemanget tar sig uttryck i
form av frågor kring vår verksamhet.
Jubileumsbok till alla

Först några faktaupplysningar. Den siffra som du nämner avser Läkarförbundets totala satsning under 100-årsjubileet. För den enskilde medlemmen syns
vårt firande t ex genom att vi för ett par
veckor sedan sände ut vår jubileumsbok
till alla 37 000 medlemmar. Den har
kostat ca 60 kronor att producera och 20
kronor per bok att distribuera. För att ytterligare sprida kunskap om läkarnas insatser i den medicinska utvecklingen under de gångna 100 åren har vi även överlämnat boken till ca 1 000 politiker och
andra viktiga personer i vår omvärld.
Festen i Stadshuset

Vad sedan gäller festen hade förbundet
ca 800 gäster i Stadshuset i Stockholm.
Kostnaden för detta arrangemang uppgick till strax under 1,5 miljoner kronor.
Du ställer frågan varför inte alla medlemmar blev inviterade till denna jubileumshögtid. Ja, svaret är mycket enkelt:
det låter sig inte göras att ens i Stockholm arrangera en så stor fest, än mindre
2162

vore det ekonomiskt genomförbart. Läkarförbundets centralstyrelse beslutade
att särskilt uppmärksamma dem som har
olika förtroendevalda roller med att
företräda alla medlemmar. Därför var
just de läkare som tar ansvar för att företräda medlemmarna i t ex fullmäktige
och de mer än 150 olika föreningarna inbjudna. Tidigare ordförande, liksom
särskilt inbjudna gäster och förbundets
personal var också inviterade. Av alla de
kommentarer som vi efteråt har fått har
det samstämmigt uttryckts att festen var
högtidlig och värdig en 100-åring men
inte på något vis överdådig.
Helt överens om arbetsmiljöfrågorna

Alla som på något vis är engagerade i
Läkarförbundets arbete delar din uppfattning kring arbetsmiljön. Just därför
är arbetsmiljöproblematiken i vid mening det område som vi fokuserar mest
på. Din lokala läkarförening är en av de
lokalföreningar som arbetar hårt för att
förändra arbetsmiljöförhållandena. För
att göra dem uppmärksamma på Dina
aspekter har jag särskilt överlämnat Din
insändare.

ledningsvis nämnde att vi gärna ser en
hög nivå på medlemmarnas engagemang i sitt förbund skulle jag vilja invitera dig till att ta del av erbjudandena om
såväl personlig som kollektiv service. I
Läkartidningen 20/2003 (sidorna 182930) har förbundets ordförande tillsammans med VD gett ett omfattande svar
kring vad man som medlem får ut av sitt
medlemskap. På www.lakarförbundet.se
berättar vi ingående vad medlemsavgifterna används till och hur de kommer
våra medlemmar till gagn.
Med en förhoppning om att Du hör av
Dig igen!
Elisabeth Frostell
informationschef, Läkarförbundet
elisabeth.frostell@slf.se

Medlemsnytta för hela slanten

Ditt fack, dvs Läkarförbundet, använder
medlemsavgifterna till alla delar för att
åstadkomma en verksamhet som är till
medlemmarnas nytta. Eftersom jag inLäkartidningen ❙ Nr 24 ❙ 2003 ❙ Volym 100

