
Verka för att läkare vid universi-
tetssjukhusen inte längre undan-
tas från lagen om anställ-
ningsskydd. Det kravet ställer ett
flertal läkarföreningar i motioner
inför årets fullmäktige.

❙ ❙ ST-läkare och specialister vid univer-
sitetssjukhusens kliniker är enligt
särskild lagstiftning undantagna från
den vanliga anställningstryggheten och
har tidsbegränsade anställningar. I
Stockholm har frågan ställts på sin spets
under våren, då slumpen riskerar att av-
göra vilka som drabbas av anställ-
ningsstoppet där och så kallad naturlig
avgång.

De särskilda undantagen var tänkta
att underlätta rotation av läkare mellan
sjukhusen. Inför årets förbundsfullmäk-
tigemöte 27–28 maj har opinionen mot
denna ordning dock vuxit. Flera motio-
ner har lämnats in.

Upplands allmänna läkarförening vill
att Läkarförbundet verkar för att undan-
tag från lagen om anställningsskydd gäl-
lande läkare avskaffas.

Lokalföreningarna i Göteborg,
Stockholm och Malmö samt Sveriges
yngre läkares förening vill samma sak
och dessutom att detta mål sätts på pränt
i Läkarförbundets verksamhetsplan.

I samma krav instämmer Sjukhuslä-
karföreningen, som också vill att för-
bundet tar reda på hur läget är vid landets
universitetssjukhus och att förbundet
verkar för att alla så kallade LUS- och vi-
kariatsanställda specialister erbjuds fast
anställning. 

Sjukhusläkarna vill också att förbun-
det verkar för att lagen följs vad gäller
vikariat. Föreningen påpekar att så kal-
lade oegentliga vikariat fortfarande är ett
problem vid landets universitetssjukhus
och vill att förbundet gör en inventering
av situationen och verkar för tryggare
anställningsförhållanden för vikariats-
anställda läkare.

Förbundets centralstyrelse föreslår
fullmäktige att bifalla motionerna och
bland annat att följande mening införs i
verksamhetsplanen: »Läkarförbundet
skall verka för att tidsbegränsade an-
ställningar i författning för upplåtna en-
heter avskaffas och att anställningar på
vikariat minimeras.«

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se
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Stark opinion för ökad 
anställningstrygghet

Aktuellt och reportage

❙ ❙ Läkarförbundet ska tillsätta en arbets-
grupp med uppdrag att se över förbun-
dets politik på sjukskrivningsområdet.
Det framkommer ur ett svar på en av mo-
tionerna till årets fullmäktigemöte. Det
är Sjukhusläkarföreningen som yrkar på
att en arbetsgrupp tillsätts för att »ut-
veckla och komplettera förbundets lig-
gande förslag för att minska kostnaderna
för sjukskrivningar och sjukersättning«. 

Enligt Eva Nilsson Bågenholm, Lä-
karförbundets förste vice ordförande
och ansvarig för området kring sjuk-
skrivningsfrågor, blir den planerade ar-
betsgruppens uppdrag att se över alla
frågor som rör sjukskrivning, det vill
säga ett än bredare uppdrag än vad som
nämns i motionen.

– Vi vet att sjukskrivningar diskute-
ras av flera delföreningar och anser att
det är en så viktig fråga att vi vill ta ett
större grepp.

Formellt ska förbundets centralsty-
relse besluta om arbetsgruppen, dess
sammansättning och uppdrag under sitt
junimöte, men tanken är att gruppen ska
arbeta under hösten 2004 med sitt upp-
drag.

– Läkarförbundet har väldigt mycket
politik på området, men kanske kommer
gruppen fram till att vi behöver ändra på
något i den, säger Eva Nilsson Bågen-
holm.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

Undantagsreglerna för läkare
Regler om tidsbegränsade an-
ställningar för AT-, ST-läkare och
specialister finns i Förordning
1998:1518 om behörighet till vissa
anställningar inom hälso- och
sjukvården 14 § och i Lag
1982:764 om vissa anställningar
som läkare vid upplåtna enheter,
m m 4 §. 
Se till exempel www.notisum.se

Barnläkaren Staffan Janson, pro-
fessor i folkhälsovetenskap vid
Karlstads universitet, har tillde-
lats årets Solstickepris. 

❙ ❙ Han får priset för sitt kraftfulla och
osjälviska engagemang för de utsatta
barnens sak.

– Det är väldigt roligt, men man blir
ju lätt lite orolig när man får ett sådant
här pris. Det finns alltid så många som
gör så stora insatser på gräsrotsnivå som
aldrig blir uppmärksammade, säger
Staffan Janson blygsamt.

Staffan Janson har varit barnläkare i
nästan 30 år och hela tiden bedrivit ak-
tivt opinionsarbete om barnmisshandel,
barnsäkerhet och flyktingbarn både i

Sverige och internationellt.
Förutom äran bestod priset i 100 000

kronor. Av dessa får 25 000 användas
till egen fortbildning och resten till ut-
veckling av en verksamhet inom områ-
det. Staffan Janson har ännu inte riktigt
bestämt hur pengarna ska användas. För
sin egen förkovran kan han tänka sig ett
studiebesök på något välrenommerat
centrum med fokus på barnmisshandel,
till exempel i Kanada. De 75 000 kro-
norna hoppas han ska kunna bidra till ett
projekt om gråzonen mellan olycksfall
och misshandel.

Solstickepriset har delats ut sedan
1986 till personer som gjort »insatser ut-
över det vanliga« för framförallt sjuka
och handikappade barn samt äldre. 

Bland tidigare pristagare kan nämnas
Claes Hultling, Barbro Beck-Friis, Rolf
Zetterström och
Astrid Lindgren.

Läkartidning-
en återkommer
under sommaren
med en längre in-
tervju med Staffan
Janson. 

Sara Hedbäck
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Solstickepris till barnläkare i Karlstad

Barnläkare Staffan
Janson får pris för

osjälviskt
engagemang för

utsatta barn.

Läkarförbundet
ser över sjuk-
skrivningsfrågor


