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!"aktuellt

Läkarförbundet ska verka för 
att tidsmålen på akutmottag-
ningarna blir diagnosrelate-
rade, ansåg fullmäktige.

Flera landsting och regioner 
har redan infört högst fyra 
timmar för väntetid på aku-
ten, och en nationell akut-
vårdsgaranti är under utred-
ning. Men en fyratimmarsre-
gel för alla är »stereotyp och 
irrelevant«, eftersom olika 
sjukdomstillstånd kräver oli-
ka snabb behandling. Det 
skrev Stockholms läkarfören-
ing i en motion, där man yrka-
de att förbundet i stället ska 
verka för att tidsmålen på 
akuten blir diagnosrelaterade.

Fyratimmarsregeln leder 

också till undan-
trängningsef-
fekter, förklara-
de Mikael Rolfs 
från CS som till-
styrkte motio-
nen:

– Effekten blir 
att patienter som borde vän-
da sig till primärvården går 
till akuten i stället.

I en annan motion ville 
medlemmen Mikael Sund-
feldt att Läkarförbundet ska 
undersöka möjligheten att in-
föra remisstvång till akut-
mottagningarna. Den idén 
ville CS ta med i det fortsatta 
arbetet och därmed anse mo-
tionen besvarad, vilket också 
beslutades.                      MA

Följ upp fortbildning
Sjukhusläkarna fick bifall för 
att Läkarförbundet ska ver-
ka för att system tillskapas 
som följer upp och utvärde-
rar fortbildningens struktur 
och process ute i verksam-
heten. Det kan göras med 
klinikinspektioner, med 
SPUR som förebild. Dess-
utom ska Läkarförbundet 
överväga att föreslå kvali-
tetsregister som instrument 
för att styra fortbildning och 
bidra till en jämn och hög 
kompetens i sjukvården över 
landet samt finna intressen-
ter för att utvärdera proces-
sen som ett FoU-uppdrag.

Hyrläkare ska kartläggas
Läkarförbundet ska verka 
för att det genomförs en 
kartläggning av hur många 
läkare med svensk legitima-
tion som regelbundet tjänst-
gör via bemanningsföretag. 
Det beslöt fullmäktige efter 
en motion från Östra Skånes 
Läkarförening, som innehöll 
fem olika yrkanden om hur 
det skulle göras. CS ville inte 
precisera detaljer och kom-
promissen blev att motio-
nens första yrkande antogs.

Resurser till vetenskaplig 
utbildning i ST
Läkarförbundet ska, i kon-
takter med ansvariga organi-
sationer, agera för att den 
vetenskapliga utbildningen 
under ST får ett tydligt regel-
verk, tillgång till adekvata 
handledarresurser och tid 
samt pengar avsatta för ge-
nomförandet. Förslaget kom 
från Göteborgs läkarfören-
ing.

Ge utbildning i svenska  
i jobbet
Läkarförbundet ska verka 
för att icke svenskspråkiga 
kollegor får adekvat utbild-
ning i svenska inom ramen 
för anställningen. Stock-
holms läkarförening påpe-
kade i en motion att det är 
viktigt för patientsäkerheten 
att läkare från andra länder 
har dessa språkkunskaper 
och att det är arbetsgivarens 
ansvar att se till att de har 
det. CS höll med, liksom full-
mäktige.

Ingen strid  
i AT-frågan
! Inför fullmäktigemötet 
blåste Sjukhusläkarna till 
strid om Läkarförbundets 
AT-policy. Men på mötet 
uteblev slagväxlingarna.

Läkarförbundets utbild-
nings- och forskningsdele-
gation, UFO, antog nyligen 
ett förslag till policypro-
gram för läkarutbildningen 
som nu är ute på remiss hos 
föreningarna. Förslaget 
innebär i korthet att dagens 
läkarutbildning ersätts med 
en sexårig utbildning som 
leder till legitimation. AT 
ersätts med en bred intro-
duktionstjänstgöring på ett 
år för alla nylegitimerade 
läkare, oavsett ursprungs-
land.

Detta förslag ogillas av 
Sjukhusläkarna, som i en 
motion till fullmäktige yr-
kade på att Läkarförbundet 
ska verka för att bibehålla 
AT i dess nuvarande form.

Fullmäktige höll dock 
med centralstyrelsen och 
ansåg motionen besvarad. 

MA

läs mer i LT nr 42, 44, 46 och 
27/2011

Läkarförbundet ska »främja 
läkares kunskaper i farmako-
logi«. Denna allmänt hållna 
formulering blev det slutliga 
resultatet av en motion från 
Sjukhusläkarna.

Originalmotionen var mer 
konkret: att förbundet skulle 
kartlägga den tid som läggs 
på grundläggande utbildning 
i farmakologi på fakulteterna 
och hur många tjänster som 
finns inom grundläggande 
respektive klinisk farmako-
logi, samt att förbundet skul-
le arbeta för att ge farmakolo-
gi större plats inom grund- 
och fortbildning. Men det fick 
inte gehör.

Det sedermera vinnande 
kompromissförslaget, att 
»främja läkares kunskaper i 
farmakologi«, presenterades 
av Sjukhusläkarnas Bengt 

von Zur-Mühlen i plenum dag 
2 under rubriken »Mühlen 
gör en pudel«. 

– Klinisk farmakologi är 
hotad. Om man skar ner i un-

dervisningen i medicin eller 
kirurgi på motsvarande sätt 
skulle vi resa oss som en man. 
Jag yrkar bifall, sa Sven Wal-
lerstedt, Sjukhusläkarna.

Största motståndet i frågan 
hade kommit från yngrelä-
karna och medicinstudenter-
na. Det gällde även den vin-
nande formuleringen.

– Det är viktigt att Läkar-
förbundet inte lägger sig i de-
taljstyrningen av läkarutbild-
ningen. Driv hellre frågan om 
ett nationellt »core curricu-
lum«. Vi måste jobba med att 
främja läkares kunskaper, 
punkt, sa Emma Spak, Sylf. 

– Fler ämnen vill ha mer 
utrymme, vad ska i så fall 
bort? Det finns en påbörjad 
översyn av läkarutbildning-
en. Det är där Läkarförbun-
det bör påverka, sa Ebba 
Lindqvist, MSF.   EO

Diagnosen ska styra 
väntetid på akuten

Kunskaper i farmakologi ska främjas

Mikael Rolfs

! Läkarförbundet ska verka 
för att det görs en översyn av 
hur kostnadsansvaret för 
medicinsk service i praktiken 
påverkar läkares arbetsmiljö.

Det var framför allt all-
mänläkare, offentliga och 
privata, som tog initiativ till 

motionen, berättade föredra-
gande Christer Jensen, Göte-
borgs läkarförening.

– Ibland går det så långt att 
man försöker få någon annan 
att skriva remissen. Det är ett 
stort arbetsmiljöproblem, sa 
han.    KB

Kostnadsansvar »stort arbetsmiljöproblem«

Sjukhusläkarnas Bengt von 
Zur-Mühlen presenterade ny 
att-sats under rubriken 
»Mühlen gör en pudel«.


