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!"aktuellt

Efter en lätt kaotisk omröst-
ning beslutades att organisa-
tionsutredningen ska utreda 
hur mandatfördelningen i 
fullmäktige kan förändras för 
att lokalföreningarnas infly-
tande ska bli större.

Det var inte långt borta att en 
så central maktfråga som 
mandatfördelningen i full-
mäktige hade fått avgöras 
med lotten. En första omröst-
ning slutade 63 röster mot 63, 
och ordförande Karin Ehing-
er konstaterade att stadgarna 
är tydliga – lotten avgör vid 
lika röstetal. 

Beskedet fick många av de-
legaterna att skruva på sig. 
Voteringen var dock den förs-
ta som genomfördes, och en 
delegat påpekade att infor-
mationen om voteringsdosor-
na varit ofullständig. Med 
den förevändningen gjordes 
omröstningen om, och i den 
nya voteringen vann förslaget 
att öka lokalföreningarnas 
inflytande med 68–64. 

Debatten dessförinnan i 
utskott och plenum var vär-
dig och saklig, men positio-
nerna var tydliga. Det lokal-
föreningsdelegaterna lyfte 
fram var att de står för den 
fackliga verksamhetens kär-
na – som att förhandla med 

arbetsgivarna och stödja 
medlemmar i konflikter. 

– Det är vi som står när-
mast den vanliga medlem-
men, och vi avspeglar den 
mångfald som finns i vården, 
menade Anders Åkvist från 
Hallands läkarförening, som 
hade lagt motionen. 

Från yrkesföreningarnas sida 
hävdades att ett bifall till mo-
tionen skulle skapa ökad po-
larisering i förbundet. 

– Vi driver nationellt ett 
väldigt viktigt arbete i läkar-
frågor som borde »kreddas« i 
fullmäktige. Risken med fler 
mandat till lokalföreningar-
na är att yngre läkare, stu-
denter och små grupper som 
privatläkare får en sämre re-
presentation, menade Martin 
Sandelin från Sylf. 

– Men vi som ska foga oss 
efter Läkarförbundets sjuk-
vårdspolitiska ställningsta-
ganden kan bli överkörda av 
yrkesföreningarna i fullmäk-

tige, replikerade Anders 
Åkvist. 

Mandatfördelningen i full-
mäktige är en av de frågor 
som återstår i organisations-
utredningen, och centralsty-
relsens, CS, position var att 
utredningen borde få hantera 
den förutsättningslöst. 

– Det är skäligt att frågan 
ligger hos organisationsutred-
ningen. Det är många olika 
särintressen som ska beaktas, 
och att bryta loss lokalfören-
ingarna blir fel, menade Ove 
Andersson, andre vice ordfö-
rande i Läkarförbundet. 

Men Mattias Hällje från Öst-
ergötlands läkarförening me-
nade att det var på tiden att 
lokalföreningarnas inflytan-
de återspeglar den ökade roll 
de fått i det fackliga arbetet. 

– Det är viktigt att ange 
riktningen, och det behöver 
göras i dag så att det blir ett 
bra förslag som inte faller i 
nästa fullmäktige.   ML 

! Utöver att lokalföreningarna 
ska få större inflytande blev det 
inga beslut i frågor som rör or-
ganisationsutredningen. Däre-
mot presenterades flera förslag 
till förändringar, däribland att 
slå ihop en del lokalföreningar.

På CS uppdrag har en sär-
skild grupp av förtroendevalda 
arbetat med frågan om hur en 
framtidsanpassad organisation 
för Läkarförbundet bör se ut. 
En av uppgifterna har varit att 
se hur förbundets lokala struk-
tur ska anpassas till regionali-
seringen på arbetsgivarsidan.

– Det får inte vara så att lo-
kalföreningarna är splittrade 
och inte kan sätta ned foten 
mot arbetsgivarna, sa grup-
pens ordförande Johan Ljung-
berg.

Huvudalternativet från utred-
ningen är att några av dagens 
lokalföreningar slås ihop för att 
motsvara huvudmännen, vilket 
också är vad stadgarna anför. 
Ett mindre bra, men ändå tänk-
bart förslag är att det bildas 
samarbetsdelegationer för be-
handling av de gemensamma 
frågorna. Men då måste de bli 

beslutsmässiga, vilket kräver 
stadgeändring.

Som Läkartidningen tidigare 
rapporterat vill gruppen inte gå 
chefsföreningen till mötes och 
låta chefer slippa vara med i en 
lokalförening. Den chef som 
tycker att det bär emot att be-
gära stöd av en lokalförening 
som i andra fall är motpart har 
möjlighet att vända sig till 
kansliet centralt, framhåller 
man.

För att kunna ge bättre fack-
ligt stöd till läkare i privata 
vårdbolag bör stadgarna änd-

ras så att det blir lättare att 
skapa lokala läkarklubbar hos 
vårdbolagen. Men det kan ock-
så behövas en förstärkt om-
budsmannaorganisation för att 
kunna bistå anställda hos i syn-
nerhet små arbetsgivare. 

Gruppen lyfter även fram 
tanken att bilda en ny yrkesför-
ening för läkare som är anställ-
da i industrin, en kategori som i 
dag inte har någon självklar 
hemvist.

Till förbundsfullmäktigemö-
tet i juni 2012 ska förslag till 
ändrade stadgar ligga klara. ML
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Slå ihop lokalföreningar för att matcha regionerna

Läkarna uppma-
nades bli politi-
ker, entreprenö-
rer och chefer
Ta del i sjukvårdspolitiken, 
bli entreprenörer och sätt 
er i chefsstolen. Det var tre 
saker som barnläkaren An-
ders W Jonsson, riksdags-
ledamot, gruppledare och 
vice ordförande i Center-
partiet, önskade sig av lä-
karkåren när han gästta-
lade vid mötet.

Inspirerad av andra län-
ders sätt att organisera vår-
den talade Anders W Jons-
son om trender som han 
tycker att Sverige ska följa i 
ett framtida bistrare eko-
nomiskt klimat.

– Någon form av ranso-
nering kommer att vara 
nödvändig. 

Anders W 
Jonsson tror 
på en kombi-
nation av kö-
system, höjda 
avgifter, ökad 
central styr-
ning samt en 
ökad grindvaktsfunktion 
hos primärvården.

Ett ökat fokus på före-
byggande åtgärder tror han 
också blir nödvändigt. Och 
han vill se ökade mark-
nadsinslag. 

– Ska vi över huvud taget 
klara finansieringen på 
sikt är jag övertygad om att 
vi behöver mer konkur-
rens. Det är inte enkelt, 
med tanke på sjukvårdens 
stora komplexitet, men en 
nödvändig väg.                EO
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