
Det är inte realistiskt att redan 
inför 2004 års fullmäktigemöte fö-
reslå en ny höjning av medlems-
avgifterna, tror Läkarförbundets
VD Lars Andåker. Därför tvingas
förbundet till fortsatta besparing-
ar inom den s k kärnverksamhe-
ten det kommande året för att
uppnå balans i budgeten. 

❙ ❙ Läkarförbundets resultat för 2003 blir
ett underskott på 6 miljoner kronor för
hela verksamheten, inklusive Läkartid-
ningen, trots att förbundets kärnverk-
samhet lyckats spara 13 procent av om-
sättningen de senaste 18 månaderna. Det
motsvarar 10 miljoner kronor. Nu tving-
as förbundet återigen använda medel
från pensionsstiftelsen för att täcka upp
underskottet. 

– Ändå blir resultatet bättre än vad vi
förväntade oss bara för ett halvår sedan,
då vi befarade ett underskott på 9 miljo-
ner kronor för 2003. Det förbättrade re-
sultatet beror bland annat på att Läkar-
tidningens annonsförsäljning gått bättre
än förväntat under slutet av året, säger
Lars Andåker, som dock menar att för-
bundets kärnverksamhet i allt mindre ut-
sträckning måste förlita sig på att sub-
ventioneras genom intäkterna från Lä-
kartidningen. 

Fullmäktige röstade i maj ner
Centralstyrelsens förslag att höja med-
lemsavgiften med 500 kronor. För 2003
innebär det inte något för resultatet, ef-
tersom fullmäktigebeslutet att höja av-
giften med 250 kronor från halvårsskif-
tet även var Centralstyrelsens förslag.

Men då bara som ett första steg i en av-
giftshöjning. 

Nu kommer inget andra steg, och i
budgeten för förbundets totala verksam-
het år 2004 blir det ett underskott på
knappt 5 miljoner kronor som måste
täckas med pengar från pensionsstiftel-
sen. För mindre än ett år sedan trodde
förbundet på en vinst 2004 före skatt på
11,5 miljoner kronor. Detta var dock in-
nan tidningsannonsmarknaden minska-
de så markant som vi idag ser. Trots att
Läkartidningen tar marknadsandelar
krymper tidningens vinst, pengar som
använts till att subventionera Läkarför-
bundets verksamhet.

Ska inte påverka medlemsnyttan
Medlemsavgifternas andel kommer att
täcka 59 procent av driftskostnaderna år
2004. År 2002 svarade avgifterna för
knappt 50 procent av dessa kostnader.

– Fullmäktige var så tydlig mot en yt-
terligare höjning av medlemsavgiften att
jag kommer att föreslå Centralstyrelsen
att frågan inte tas upp vid 2004 års full-
mäktigemöte. 

– Ska den frågan åter lyftas fram bör
det göras i samband med att exempelvis

Läkartidningen övergår till att bli en med-
lemstidning som ingår i avgiften. Den
möjligheten ska för övrigt tas upp som en
fråga i Centralstyrelsen våren 2004.  

Det blir dock allt svårare att spara
inom Läkarförbundets kärnverksamhet,
menar Lars Andåker. Antalet anställda
har blivit färre eftersom vakanser inte
tillsätts, hela organisationen med kurs-
verksamheter, tjänsteresor etc har ge-
nomgått en översyn, traktamenten byg-
ger nu på de statliga reglerna som för ar-
betsgivaren innebär lägre kostnader. 

– Men vi måste spara ytterligare 10
miljoner. 6 av dessa ska tas genom kost-
nadsminskningar på Läkartidningen och
resten måste sparas här på kansliet. Yt-
terligare besparingsprojekt ska presen-
teras för Centralstyrelsen under våren
2004. Men effekten kommer att börja
märkas först 2005, säger Lars Andåker. 

Lars Andåker tror inte att de bespa-
ringar som gjorts eller görs kommer att
påverka servicen till förbundets med-
lemmar alltför negativt. 

– Jag har inte uppfattat det så. Att i
möjligaste mån bibehålla medlemsnyt-
tan är utgångspunkten för besparingarna
och vi har ju också en målsättning att för-
bättra ekonomin bland annat genom att
locka till oss fler medlemmar. På sikt vill
vi att minst 95 procent av läkarkåren ska
vara medlemmar i förbundet. 

92 procent av Sveriges läkare är med-
lemmar i Läkarförbundet, men siffran
pendlar från år till år.

Peter Örn

peter.orn@lakartidningen.se

4256 Läkartidningen  ❙ Nr 51–52  ❙ 2003  ❙ Volym 100

Aktuellt och reportage
Redaktionssekreterare Anna Filipsson, tel: 08-790 34 88, e-post: anna.filipsson@lakartidningen.se

Läkarförbundet tvingas 
till ytterligare besparingar

❙ ❙ Läkarförbundets centralstyrelse fick
vid det senaste fullmäktigemötet i upp-
drag att utreda och eventuellt besluta om
att göra Läkartidningen till medlemstid-
ning och att i så fall ersätta prenumera-
tionsavgiften med en avgiftshöjning. 

Vore det bra om Läkartidningen in-
gick i medlemsavgiften?

Lena Ljungqvist, ST-lä-

kare i gynekologi och

styrelseledamot i Öst-

ra Skånes läkarföre-

ning

– Ja, det tror jag, för då
skulle den fackliga in-
formationen nå ut till
fler.

Erik Hulegårdh, ST-lä-

kare i internmedicin

och andre vice ordfö-

rande i Göteborgs lä-

karförening

– Nej, det tycker jag
inte. Jag tycker att Lä-
kartidningen ska profilera sig och säl-
ja sig av egen kraft och inte delas ut
gratis.

Bengt G Olson, nar-

kosläkare och ordfö-

rande i Västerbottens

läns läkareförening

– Det vore definitivt
bra för dem som pre-
numererar, men för

dem som har tillgång till tidningen på
annat sätt skulle det innebära högre
förbundsavgift och det är inte säkert
att de skulle acceptera höjningen; då
riskerar man att förlora medlemmar.

Louise Natt och Dag,

distriktsläkare och sty-

relseledamot i Nord-

västra Skånes läkar-

förening

– Många tycker att av-
giften redan är hög och
att då få tidningen mot en höjd avgift
tror jag inte skulle uppskattas av alla.
Jag tycker att det hade varit utmärkt.
Tidningen har också fått en mer för-
bundsliknande profil och blivit bättre.

Läkarförbundets VD
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