
L
äkarförbundets högsta beslutan-
de organ, fullmäktige, har i nästa
vecka sitt årliga möte i Stock-
holm. Drygt 140 förtroendevalda

läkare från hela Sverige samlas under
två dagar för att diskutera och besluta
om inriktningen på förbundets arbete
under det kommande året. 

Under mötet redovisas förra årets
verksamhetsberättelse samt resultat-
och balansräkning. Den framåtsyftande

delen av diskussionen ska leda fram till
fastställande av en verksamhetsplan för
nästkommande år. Till fullmäktige in-
kommer varje år ett antal motioner, of-
tast från förbundets delföreningar, men
även enskilda medlemmar har rätt att
motionera. 

Fullmäktigemötet är viktigt för för-
bundets arbete och en naturlig del av vårt
demokratiska system. För att det repre-
sentativa systemet ska fungera måste du
som medlem verkligen kunna påverka
arbetet. 

Vi har därför öppnat en ny sida på vår
webbplats som beskriver vad som hän-
der på mötet samt vilka de förtroende-
valda är. De läkare som deltar är repre-
sentant för antingen någon av de sju yr-
kesföreningarna eller någon av de 28 lo-
kalföreningarna. Från specialitets- och
intresseföreningar deltar observatörer. 

Till årets fullmäktigemöte har inkommit
elva motioner, vilket är ett lågt antal.
Sylf har några mycket viktiga motioner
som handlar om ett vikande fackligt in-
tresse – man har noterat både sjunkan-
de medlemsantal och svårighet att re-
krytera nya fackliga förtroendevalda.
De föreslår åtgärder för att förbundet
framöver ska kunna ha fortsatt bra
verksamhet. De motionerar också för
att förbättra läkares arbetssituation vid
anmälan till HSAN.

MSF har motionerat bl a om en
mycket angelägen fråga, man vill att för-
bundet tar fram ett handlingsprogram
mot diskriminering på grund av etnisk
tillhörighet, religion eller annan tros-
uppfattning, sexuell läggning eller

funktionshinder. MSF föreslår att Lä-
karförbundet utarbetar ett handlingspro-
gram till fullmäktige 2007. Från en en-
skild medlem har inkommit en motion
om att reglerna för tillträde till förbun-
dets feriehus ska vara lika för alla.

Centralstyrelsen (CS), som består av fjor-
ton ledamöter plus en adjungerad stude-
randemedlem, väljs av fullmäktige för
att driva arbetet under året. Vid fullmäk-
tigemötet 2003 gavs CS i uppdrag att ut-
reda förutsättningarna för att göra Lä-
kartidningen till medlemstidning. 

Efter utredning och förankringspro-
cess i förbundet har CS i år beslutat fö-
reslå fullmäktige att alla medlemmar i
Läkarförbundet framöver ska få Läkar-
tidningen som medlemstidning. Det
finns flera anledningar –  de främsta är
att säkerställa tidningen som förbunds-
organ till alla medlemmar och att bevara
tidningens värde för annonsörerna. 

Läsarundersökningar visar att ca 80
procent av läkarna läser tidningen regel-
bundet, men långt färre prenumererar.
De nordiska och brittiska läkarförbun-
den har medlemstidning sedan lång tid
och ser många fördelar med det. 

En av våra viktigaste visioner i verksam-
hetsplanen är »Läkarförbundet är ett för-
bund för alla läkare i Sverige«. Vi är
mycket angelägna om att förbundets ar-
bete sker så öppet och tydligt som möj-
ligt och vill gärna höra synpunkter från
dig som är medlem men inte fackligt ak-
tiv. 

Till årets fullmäktigemöte har det
inkommit få motioner och nomine-
ringar till centralstyrelsen, och vi har
noterat svårigheter att rekrytera fackli-
ga förtroendevalda, vilket är oroväck-
ande. För att förbundet ska kunna på-
verka svensk hälso- och sjukvård, för-
bättra läkares arbetsmiljö och anställ-
ningsvillkor samt öka läkares inflytan-
de krävs mycket engagemang, från
många läkare. 

En annan viktig vision är »Läkarför-
bundet arbetar för medlemmarnas in-
tresse i ett demokratiskt system«. Vi vill
att organisationen ska kunna tillgodose
så många önskemål som möjligt. Ta
chansen att påverka de kommande årens
arbete i Läkarförbundet genom att kon-
takta någon av fullmäktigedelegaterna
redan idag!
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❙ ❙ Allmänläkaren Björn Olsson, Luleå,
f d ordförande i SFAM, går i tidskriften
Medicinsk axess till angrepp mot lands-
tingsbyråkratiernas införande av en
»sköterskeledd b-sjukvård«:

»Det pågår en revirstrid inom den svens-
ka allmänmedicinen. Allmänläkarnas re-
vir heter personlig vård baserad på
skickliga allmänläkare med god person-
lig kännedom om sina patienter och god
förmåga att ställa rätt diagnos och
utifrån detta föreslå patienten utredning
och behandling i enlighet med veten-
skap och beprövad erfarenhet. Vårdfack-
ets revir är tidboken och telefonen. Pati-
enten skall ringa (eller möjligen maila)
sköterskan som med hjälp av sin tidbok
och i bästa fall en lathund vid namn
‘Symtom råd åtgärd’ skall besluta om
och när patienten skall få komma till en
läkare. Vilken läkare patienten skall få
komma till bestäms av telefonsköters-
kan (begreppet rådgivningssköterska
anser jag bör utmönstras, utan person-
lig kännedom om patienten och utan
kompetens att ställa diagnos kan knap-
past några professionella råd till sjuka
människor givas). 

Närhet, kontinuitet 
och tillgänglighet
De närmaste 5 åren blir avgörande. An-
tingen vinner allmänläkarna revirstri-
den, då kommer fler läkare att vilja bli all-
mänläkare. Vi kommer att bli så många
att varje människa i det här landet har
möjlighet att lista sig hos en allmänläka-
re som har tillräckligt med arbetsutrym-
me för att kunna erbjuda alla som behö-
ver det en god familjemedicinsk vård, ut-
formad efter individens behov och präg-
lad av de gamla honnörsorden från 70-
talets visionärer, närhet, kontinuitet och
tillgänglighet. Eller så får vi en sköters-
keledd b-sjukvård präglad av bristande
kontinuitet, opersonlig och bemannad
med de doktorer som inte fick jobb på
sjukhusen. 

– – – Jag är rädd att om de nuvaran-
de landstingsbyråkratierna får fortsätta
att styra och ställa med den svenska
sjukvården, blir primärvården en b-sjuk-
vård för dem som inte har råd och kon-
takter att skaffa sig något bättre.« •
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