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Aktuellt och reportage

Anställ en kanslichef med juri-
disk kompetens. Det ville Stock-
holms privatläkarförening att pri-
vatläkarnas fullmäktige skulle
besluta om. Men så blev det inte.

❙ ❙ Oro för att den juridiska servicen ska
försämras orsakade diskussion vid Pri-
vatläkarföreningens fullmäktigemöte i
Stockholm i lördags.

De två juristerna Björn Ekwall och
Christian Fischerström på Läkarförbun-
dets avdelning Praktikkonsult går i pen-
sion under nästa år. Deras arbete ska där-
efter utföras av en nyrekryterad jurist
och annan personal vid förbundets ut-
redningsavdelning, dit rådgivningsverk-
samheten ska höra. 

Men förbundets service till privatlä-
karna ska inte försämras, enligt förbun-
dets VD Lars Andåker. Privatläkarna är
dock skeptiska. De vill ha bestämda per-
soner att vända sig till. Stockholms pri-
vatläkare vill att Privatläkarföreningen
själv anställer en jurist som kanslichef.

– Jag är väldigt oroad över Andåkers
svar. Behovet av kompetent stöd har bli-
vit viktigt under det här året, sa Christer
Sjödin, Stockholm, och hänvisade till in-
förande av remisstvång med mera i
Stockholmslandstinget.

– Vi är lika oroliga, men vi ska inte gå
händelserna i förväg. Vi vet ju inte vil-
ken service vi egentligen kommer att få,
sa Privatläkarföreningens styrelseordfö-
rande Gunnar Welander.

Fördubbling av avgiften 
Enligt föreningens styrelse skulle en för-
dubbling av nuvarande medlemsavgift
till föreningen behövas för att motsvara
Privatkonsults verksamhet. Avgiften är
idag 2 050 kronor.

Fullmäktige godtog styrelsens för-
slag att vänta och se. Och om det visar
sig att föreningen behöver mer service
än förbundet kan erbjuda är reservpla-
nen att höja medlemsavgiften för att
köpa in konsulttjänster från de blivande
pensionärerna, menade Gunnar Welan-

der. Det är en styrka att den juri-
diska rådgivningen tillhör för-
bundskansliet och det är förbun-
det som är förhandlingspart rö-
rande läkarvårdstaxan, påpekade
styrelsen i sitt svar. •

Privatläkare oroliga 
för sämre rådgivning

Avskaffa landstingen,
bevara taxan 
❙ ❙ Vid privatläkarnas fullmäktige propa-
gerade Örebros privatläkare för att SPLF
ska verka för att landstingen avskaffas.
Styrelsen, vars svar fullmäktige antog,
hänvisade till det sjukvårdspolitiska pro-
gram som Läkarförbundets centralsty-
relse väntas enas om denna vecka och
som går på den linjen.

Apropå en motion om att bevara tax-
an – enligt styrelsen »vår kanske vikti-
gaste fråga« – berättade Praktikkonsults
Björn Ekwall att Landstingsförbundet
strävar efter att ersätta taxan med vård-
avtal. Ordförande Gunnar Welander:

– Om de tycker att taxan ska avskaf-
fas så tycker vi, faktiskt hela Läkarför-
bundet, att det är landstingen som ska
avskaffas.

Bland ledamöterna fanns dock farhå-
gor om att socialministerns stöd till Pro-
tos-förslaget skulle ha en baksida: för-
lust av taxan. •

SPLF vill locka 
fler ST-läkare 
❙ ❙ Privatläkarföreningen vill öka antalet
ST-läkare hos de privata allmänläkarna.
Föreningen har problem med föryng-
ringen. En orsak tros vara bristande kän-
nedom bland ST-läkarna om den privat-
drivna primärvården. 

Med anledning av en motion från
Blekinge gav fullmäktige stöd åt styrel-
sens planer att verka för fler ST-läkare,
bland annat genom att stödja Protos-för-
slaget och att ta upp frågan i förbundets
forsknings- och utbildningsråd. •

Kvinnor ersattes 
med män
❙ ❙ Efter att ha haft en knapp kvinnlig ma-
joritet är numera endast två av sju leda-
möter i SPLFs styrelse kvinnor. Till ny
vice ordförande i SPLF valdes Kerstin
Engervall. Hon efterträdde Ewa Hell-
berg som lämnade styrelsen. Även kas-
sören Charlotte Barouma lämnade sty-
relsen, som fick två nya ledamöter: Per
Erik Melberg, ortoped i Göteborg, och
Urban Alm, allmänläkare i Stockholm. •

❙ ❙ – Framtiden får utvisa om det finns
möjligheter att fortsätta utgivningen, sa
ordförande Gunnar Welander i sitt in-
ledningstal med anledning av att tid-
ningen Privatläkarens ekonomi drabbats
av en vikande annonsmarknad.

I en motion till SPLFs fullmäktige fö-
reslog Östergötlands privatläkarföre-
ning att tidningen skulle läggas ned. I
Östergötland undrar man vem tidningen
vänder sig till och anser att föreningens
nyhetsbrev räcker. 

– Vi oroar oss mycket över kostna-
derna. Vi tror pengarna kan användas
bättre till att stärka föreningens juridiska
kompetens när våra jurister går i pen-

sion, sa Bengt Janzon från Norrköping.
Motionen avslogs.
– Det här är vårt ansikte utåt, även om

man i Östergötland inte läser den eller
inte medger det. Vi vill inte plocka bort
det enda säkra externa instrument vi har,
sa Gunnar Welander, som hoppas på
ökade annonsintäkter.

Om medlemmarna skulle täcka un-
derskottet skulle en prenumerationsav-
gift på 350 kronor om året behövas. An-
nonserna täckte förra året en knapp tred-
jedel av kostnaderna.
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Framtiden osäker för Privatläkaren 

Gunnar Welander tror att privatläkarna
har mer att vinna än förlora på ökat
samarbete med förbundet centralt, till
exempel vad gäller Protos. I de flesta
lokalföreningar har privatläkarna dock
inget inflytande, säger han. Något som
för övrigt bekräftades av avgående
kassören Charlotte Barouma, Göteborg. 

Charlotte Barouma lämnar styrelsen för att
helt kunna ägna sig åt det lokala fackliga
arbetet mot »misären« i Göteborg,
försämringar av vårdavtal med mera. 


