
❙ ❙ När Läkarförbundets fullmäktige för-
ra året valde Eva Nilsson Bågenholm till
ordförande konstaterades att det tagit
förbundet 101 år att välja en kvinnlig lä-
kare till den posten. Men trots att förra
årets fullmäktigemöte ägnade stor upp-
märksamhet åt olika jämställdhetsfrågor
gick man därifrån med en styrelse be-
stånde av nio män och fem kvinnor samt
Johan Zelano adjungerad för MSF. 

I år blev resultatet av styrelsevalet så
jämställt det kan bli, med lika många
kvinnor som män bland de ordinarie le-
damöterna, och med Hanna Åsberg ad-
jungerad för MSF. 

Två män, Tomas Lindholm och Erik
Hulegård, har alltså lämnat styrelsen och
ersatts av två kvinnor, Anne-Marie Per-
nulf och Nasim Farrokhnia. •
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Nya ledamöter

i centralstyrelsen
Anne-Marie Pernulf, 61 år, blev
specialist i allmänmedicin 1977.
Hon är divisionschef vid onkologi-,
thorax- och medicindivisionen,
Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Hon är också styrelseledamot i
Läkarförbundets chefsförening
sedan 2003.

Nasim Farrokhnia, 34 år och född
i Iran, är ST-läkare och doktorand
i invärtesmedicin med stroke-
inriktning vid Akademiska sjukhu-
set, Uppsala. Hon är också vice
ordförande i Sylf (Sveriges yngre
läkares förening), ordförande i
Sylf Uppsala och styrelseledamot
i Upplands allmänna läkarföre-
ning.

Hanna Åsberg, 23 år och ur-
sprungligen från Hallstavik i Upp-
land, är Medicine studerandes
förbunds adjungerade ledamot till
centralsstyrelsen. Hon läser ter-
min sju på läkarutbildningen i
Umeå. Hon valdes tidigare i vår
att efterträda Johan Zelano som
ordförande i MSF. 

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2005   

Aktuellt

Sylfs problem med brist på fack-
lig tid och utbildning resulterade
i tre motioner till Läkarförbun-
dets fullmäktigemöte, varav en
antogs. En skriftlig vägledning
för fackliga förtroendepersoner
kommer nu att tas fram.

❙ ❙ Sylfs enkät från hösten 2004 som vi-
sade brist på tid, kunskaper, engage-
mang och framgång i det fackliga arbe-
tet (se sidan 1714 i denna tidning) ge-
nomsyrade motionerna.

Ingen bör jobba fackligt på heltid
I den första noterar Sylf att eftersom den
fackliga arbetstiden inte är reglerad
finns det personer i förbundet som job-
bar fackligt på heltid. Sylf varnar för

pampvälde och för att det kan bli svårt att
återuppta läkaryrket efter lång frånvaro.
Därför yrkade Sylf på att fackligt förtro-
endevalda ska ha fortlöpande tjänstgö-
ring vid sidan om fackuppdraget.

Centralstyrelsen rekommenderade i
sitt svar de lokala läkarföreningarna att
om möjligt se till att fackligt förtroende-
valda har viss fortlöpande tjänstgöring
samt att motionen i övrigt skulle anses
besvarad. Fullmäktige höll med.

I nästa motion kräver Sylf att varje lo-
kalavdelning tilldelas facklig tid.

Centralstyrelsen menade att proble-
met måste hanteras i de lokala läkarför-
eningarna och att även denna motion
skulle anses besvarad, vilket fullmäktige
också instämde i. 

I sin tredje motion yrkar Sylf på att

Läkarförbundet sammanställer en väg-
ledning för fackliga förtroendepersoner.

Samlad skrift för bättre fackligt arbete
Kvaliteten på våra förtroendepersoners
arbete skulle kunna stärkas om vi tar
fram en samlad skrift, skriver Sylf i mo-
tionen och hänvisar till skriften »Väg-
ledning för skyddsombud« som ger
handfasta råd till skyddsombud.

På förbundets webbplats finns redan
idag en liten text om vad det innebär att
vara förtroendevald. Den skulle kunna
utvidgas och fördjupas till en vägled-
ning.

Centralstyrelsen föreslog bifall och
motionen antogs också av fullmäktige. 

Iréne Olsson

Vägledning för förtroendevalda tas fram
Sylf-förslag för att underlätta det fackliga arbetet

Nya styrelsen: mer jämställt kan det inte bli
Sju kvinnor och sju män är ordinarie ledamöter

Läkarförbundets nyvalda centralstyrelse. Från vänster: Anders Dahlqvist, Charlotta
Sävblom, Marie Wedin (förste vice ordförande), Nasim Farrokhnia (ny ledamot),
Anders Ekbom, Eva Nilsson Bågenholm (ordförande), Thomas Flodin, Hans
Hjelmqvist, Anne-Marie Pernulf (ny ledamot), Christina Berntsson, Hanna Åsberg
(adjungerad MSF), Benny Ståhlberg (andre vice ordförande). På bilden saknas
Torbjörn Karlsson, Karin Malmqvist och Gunnar Welander.
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