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Riksdagen väntas höja ålders-
gränsen för privatläkare som er-
sätts enligt den nationella taxan
till 70 år. 

❙ ❙ Den nya åldersgränsen träder i kraft
vid årsskiftet förutsatt att riksdagen be-
slutar enligt regeringens proposition. 

Privatläkarföreningen välkomnar
ändringen, men hade önskat att proposi-
tionen kommit tidigare. För tandläkare
kom motsvarande proposition för ett år
sedan.

– Vi trodde att den här propositionen
skulle ha kommit i höstas, men nu efter
påtryckning dyker den upp i alla fall och
vi tar tacksamt emot den. I vår rykande
färska medlemsenkät säger 49 procent
att de vill jobba vidare efter 65, säger
Gunnar Welander, ordförande i Privatlä-
karföreningen.

Privatläkare som redan kommer att
ha fyllt 67 den 1 januari 2005 är dock
upprörda, berättar han. De omfattas

nämligen inte av den höjda åldersgrän-
sen, enligt Mats Nilsson, departements-
sekreterare.

– De har ingen automatisk rätt. De får
ta kontakt med sina landsting som kan
medge undantag, säger Mats Nilsson.

För några år sedan fanns i riksdagen
en majoritet för att ta bort åldersgränsen.
Regeringen fick i uppdrag att återkom-
ma med en proposition. Denna skulle fö-
regås av en utredning som tidigt förra
året dock kom fram till att åldersgränsen
borde vara kvar men att den kunde höjas.

Samma utredning tittade på lämplig-
heten att återinföra ersättningsetable-
ring.

– Det fanns tjugo argument för och ett
argument emot – landstingens plane-
ringsansvar. Och ändå beslutade man
emot. Det tyckte vi inte om, säger Gun-
nar Welander.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Åldersgräns för taxan 
höjs till 70 år

Valberedningens förslag till nya
ledamöter av Läkarförbundets
centralstyrelse (CS) är nu klart.

❙ ❙ Till förste vice ordförande föreslås
Marie Wedin, 49, som idag är andre vice
ordförande i CS samt ordförande i såväl
Nordvästra Skånes läkarförening som
Sjukhusläkarföreningen. 

Till andre vice ordförande föreslås
Benny Ståhlberg, 49, som idag också in-
går i CS som ledamot, han är dessutom
ordförande i såväl Östra Skånes läkar-
förening som Svenska distriktsläkarför-
eningen.

Till övriga styrelseledamöter föreslås 
• Tomas Lindholm, 42, ledamot i

Sveriges yngre läkares förening (Sylf), 
• Gunilla Odensjö, 53, vice ordfö-

rande i Sveriges läkarförbunds chefsför-
ening, 

• Erik Hulegårdh, 31, vice ordföran-
de i Sylf samt andre vice ordförande i
Göteborgs läkarförening, 

• Torbjörn Karlsson, 50, ordförande
i Upplands allmänna läkarförening samt
ledamot i Sjukhusläkarföreningen och

• Charlotta Sävblom, 32, ordförande
i Sylf samt styrelseledamot i Malmö lä-
kareförening.

Nu är det upp till Läkarförbundets
fullmäktigemöte den 27 och 28 maj att
fatta det definitiva beslutet om CS nya
sammansättning. (LT)

Gabriel Oussi 
ny ordförande i Ilis
❙ ❙ Gabriel Oussi valdes i förra veckan
till ny ordförande för Internationella lä-
kare i Sverige (Ilis).

Gabriel Oussi
vill att Ilis ger en
stark röst åt läka-
re med utländsk
examen. Han sä-
ger att den första
och största upp-
giften just nu för
föreningen är att
bilda ett natio-
nellt nätverk för
att utveckla kon-
takter och enga-
gera kolleger
som kan fungera
som mentorer åt nyanlända läkare.

–  Det finns ett stort behov av att kun-
na hjälpa kolleger från olika kulturer att
komma in i det svenska samhället och att
integreras i den svenska sjukvården.
Sverige är ett mångkulturellt land och
deras kunskap behövs och kan göra stor
nytta. Ju förr de kommer i arbete, desto
bättre.

Gabriel Oussi är specialist i allmän-
medicin och arbetar som företagsläkare
på Astra Zeneca  i Södertälje samt som
försäkringsläkare åt Stockholms försäk-
ringskassa. Gabriel Oussi är assyrier och
kommer ursprungligen från Turkiet där
han också fått sin grundutbildning.

Ilis bildades 2001 och är sedan 2002
en av Läkarförbundets intresseförening-
ar. Föreningen vänder sig till läkare med
utländsk bakgrund eller examen, läkare
med erfarenhet och intresse av interna-
tionellt arbete samt läkare med intresse
för frågor som rör integration och mång-
fald inom hälso- och sjukvård.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

Mål för minskade 
läkemedelskostnader
❙ ❙ Läkemedelskommittén i Kalmar läns
landsting har satt upp sex mål för följ-
samhet till kommitténs rekommendatio-
ner. Landstinget har räknat ut att om för-
skrivarna i Kalmar läns landsting följde
målen skulle det innebära en kostnads-
minskning på 13 miljoner kronor per år.
Om alla förskrivarna betedde sig som de
allra mest följsamma skulle kostnaderna
kunna minska med 21 miljoner.

Den totala läkemedelskostanden i
Kalmar län uppgår till cirka 500 miljo-
ner per år. (LT)

Gabriel Oussi vill att
Ilis ska ge en stark
röst åt läkare med
utländsk examen.

Klart förslag till ny styrelse
i Läkarförbundet
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Marie Wedin, Gunilla Odensjö, Benny Ståhlberg,
Torbjörn Karlsson och Tomas Lindholm.
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