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Nu höjer Läkarförbundet 
rösten om vilken journalin-
formation patienter ska kun-
na få tillgång till via Inter-
net. Bakgrunden är bland 
annat oro för vad som hän-
der i Uppsala.

Patientjournalen i sin helhet 
ska inte få läggas ut på Inter-
net. Och den information 
som läggs ut ska först men-
prövas av ansvarig läkare – 
någon som normalt kan ske i 
samband med signeringen.

Det beslöt fullmäktige att 
Läkarförbundet ska verka 
för, och gav därmed sitt stöd 
till en enskild motion från 
Niclas Abrahamsson, Sjuk-
husläkarna. Han är verksam i 
Uppsala, där landstinget sik-
tar på att bli först i Sverige 
med att ge alla invånare till-
gång till journalinformation 
på nätet (se LT nr 6 och 
7/2012). Niclas Abrahamsson 
anser inte att den etablerade 
regeln om 14 dagars rådrum 
innan man lägger ut informa-
tionen är tillräcklig, och när 
han formulerat om sitt ur-

sprungliga yrkande fick han 
stöd av CS och fullmäktige.

– Vi vänder oss emot att 
man lägger ut hela patient-
journalerna, säger Mikael 
Rolfs från CS. Vad som läggs 
ut ska hanteras av läkare. 
Om en patient vill ha ut hela 
sin journal, kan han eller hon 
precis som i dag vända sig till 
vården, och få ut journalen 
på papper eller på ett USB-
minne.

Det här innebär att Läkar-
förbundet i huvudsak är po-
sitivt till förslagen i rappor-
ten »Din journal på nätet« 
från Inera och CeHis, säger 
Mikael Rolfs:

– Men däremot har vi stora 
invändningar mot det som 
sker i Uppsala, där man vill 
lägga ut i stort sett hela jour-
nalerna till patienterna. Vi 
agerar mot detta genom vår 
lokalförening.                             MA
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Beslut i korthet: 
Läkarutbildning efter behov
Läkarutbildningen i Sverige ska 
dimensioneras efter Sveriges 
invånares behov. Det beslöt full-
mäktige, och gav därmed sitt 
stöd till en motion från en en-
skild medlem. Jens Ellingsen 
från Sylf undrade hur man ska 
mäta detta behov, och såg en 
risk för att kvaliteten i läkarut-
bildningen skulle utarmas. Han 
tyckte därför att det skulle räcka 
med att anse motionen besva-
rad. Men efter votering och med 
knapp majoritet gav fullmäktige 
sitt bifall till motionen. !

Medel till fackligt arbete  
i privat regi
Läkarförbundet ska verka för 
att medel för fackligt arbete in-
kluderas i avtal för offentligt 
finansierad vård som drivs i pri-
vat regi. Så lydde ett krav från 
Värmlands läkarförening.

CS yrkade avslag på motio-
nen, bland annat eftersom 
fackligt arbete på arbetstid är 
reglerat i lag. Fullmäktige gick 
ändå på Värmlandsläkarnas 
linje. !

70-årsgräns tas bort
För fem år sedan införde Läkar-
förbundet flexibel pensionsål-
der i medlemskapet. Den som 
fyllt 61 år anmäler själv till för-
bundet när hen upphört med 
sin yrkesverksamhet, och blir 
då pensionärsmedlem med läg-
re avgift. I stadgarna fanns ock-
så en övre gräns: hade man fyllt 
70 år blev man automatiskt 
pensionärsmedlem. Nu när fler 
arbetar högre upp i åldrarna 
skapade 70-årsgränsen pro-
blem. Hur skulle den som fort-
sätter att arbeta efter 70 kunna 
få stöd i yrkesfrågor av förbun-
det? CS föreslog därför en stad-
geändring där 70-årsgränsen 
helt enkelt tas bort. I stället får 
alla som fyllt 61 själva anmäla 
när de upphör med sin yrkes-
verksamhet. Stadgeändringen 
gick igenom."!

Medlemsavgiften  
oförändrad för de flesta
Medlemsavgiften för 2013 blir 
densamma som i år, utom för 
läkare under kompletteringsut-
bildning, beslutade fullmäk-
tige. De sistnämnda får betala 
600 kronor per år, en höjning 
med 350 kronor. Detta för att de 
ska få Läkartidningen. "!

!"Läkarförbundet ska i sitt 
fackliga arbete verka för att 
fler läkare får rätt till över-
tidsersättning. Förbundet 
ska också verka för att man 

definierar skillnaden mellan 
övertid och flextid, och in-
venterar olika avtal för flex-
tid och övertid som finns i 
landet. Det beslöt fullmäkti-
ge, och biföll därmed en mo-
tion från Mellersta Skånes 
läkareförening.

I sitt yttrande över motio-
nen skrev CS att mycket av 
det som efterfrågas där re-
dan är på gång, och att mo-
tionen därmed skulle anses 
besvarad. Men många dele-
gater som yttrade sig vittna-
de om problem med över-
tidsfrågan, inte minst när 
rätten till övertidsersättning 
skrivs bort i anställningsav-
talen. Fullmäktige ville se 
ett mer kraftfullt agerande i 
övertidsfrågan, och röstade 
ja till motionen.                        MA

»Vi delar självklart problembe-
skrivningen. Det är en djung-
el«, sa Karin Båtelson, som 
föredrog CS svar på motionen 
om övertid och flextid.

läkarförbundets fullmäktigemöte 2012

Läkarförbundet skärper  
tonen om journal på nätet

Niclas Abrahamsson

Solidaritet  
med tredjelands-
läkarna
– Det är en solidaritetsfråga, 
sa Emma Spak, ordförande i 
Sylf, när hon föredrog fören-
ingens förslag att Läkarför-
bundet ska verka för att un-
derlätta vägen till svensk legi-
timation för läkare från tredje 
land.

– De är medlemmar cen-
tralt, men har egentligen ing-
en riktig intresseorganisation. 

CS och fullmäktige gav sitt 
stöd till motionen. Det bety-
der att Läkarförbundet ska 
arbeta för att provtjänstgö-
ringsplatser för läkare från 
tredje land dimensioneras, 
och förmedlandet av dessa 
platser samordnas, så att 
väntetiden blir så kort som 
möjligt.                                      KB

Övertidsersättning till fler!


