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D enna vecka äger 
årets fullmäkti-
gemöte rum. Det 
är nu Läkarför-

bundets politik ska formas 
och fastslås för de när-
maste tre åren. Flera frå-
gor har ett tydligt fram-
tidsperspektiv. Byte på 
ordförandeposten har 
som vanligt fått medial 
uppmärksamhet. Men det 
finns även annat viktigt 
som ska avhandlas.  

Till förra årets fullmäk-
tigemöte inkom flera mo-
tioner som berörde Läkar-
förbundets interna orga-
nisation. Det handlade till 
exempel om obligatoriskt medlemskap i yrkes- och 
lokalförening, förändrad organisationsstruktur, 
fördelning av centralstyrelsens delegater, andra sty-
relseuppdrag för presidiet med mera. 

Många av motionerna visade på interna spänning-
ar och motsättningar, därför var det angeläget att ta 
ett större grepp. Fullmäktige beslutade då att upp-
dra åt styrelsen att göra en grundlig analys av för-
bundets nuvarande organisation och position och 
presentera denna för årets fullmäktigemöte. 

D e senaste årens förändringar i sjukvårds-
strukturen, med en större mångfald vård-
givare, har inneburit ett ökat förändrings-
tryck på Läkarförbundet. Vår organisa-

tion är uppbyggd efter att de flesta läkare är anställ-
da av landstingen. Så ser inte verkligheten ut längre. 

Vi måste förändra och utveckla vår fackliga verk-
samhet i den privata sektorn. Aktuellt inte minst 
med tanke på allt fler privata vårdcentraler, men 
även för läkare anställda i läkemedelsföretag. Att 
kunna ge god medlemsservice till alla medlemmar, 
oavsett sektor, är en ödesfråga om vi fortsatt vill 
vara ett förbund för alla läkare.

Styrelsen och kansliet har under året arbetat in-
tensivt och tagit fram en organisations- och positio-
neringsanalys. Vi är varse behovet av genomgripan-
de förändringar och har också sett några möjliga vä-
gar att gå. Det här kommer att påverka hela organi-
sationen, därför måste den genomföras i samklang 
med alla delföreningar. Styrelsen rekommenderar 
därför fullmäktige att vi får mandat att tillsätta en 
parlamentarisk utredning med uppdrag att föreslå 
anpassningar och förändringar i förbundsorganisa-
tionen. 

Det handlar om att rigga en modern organisation 

för att bättre passa den moderna läkaren!
I år har 31 motioner inkommit från både 
stora och små föreningar, men också från 

enskilda medlemmar. En viktig fråga 
rör sjukskrivningsproblematiken. 
Det handlar framför allt om läkar-
nas arbetsmiljö. Trots att de flesta 

landsting har tillsatt sjukskriv-
ningskommittéer är det fort-

farande en tung uppgift 
för många läkare. 

Läkarförbundet ska 
fortsatt arbeta aktivt 

för bättre arbets-
miljö och kommu-
nikation mellan 

Försäkringskas-
san och vården. 

För att förtyd-
liga vad Försäkringskassan efterfrågar har begrep-
pet DFA-kedjan lanserats. Syftet är bland annat att 
stödja läkaren vid ifyllandet av underlaget, men 
även göra sambandet mellan diagnos, funktions-
nedsättning och begränsning i arbetsförmåga tydli-
gare. När sjukskrivningen beräknas vara kortvarig, 
och ligger väl inom beslutsstödets ramar, borde det 
finnas en förenklad blankett.

S ylf tar upp en viktig fråga om ensamarbete 
för icke-legitimerade läkare. De ser en väx-
ande trend där jourlinjer bemannas med 
icke-legitimerade läkare. En situation de an-

ser vara oacceptabel ur ett patientsäkerhetsper-
spektiv. 

Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig 
att förvissa sig om att den anställda har den utbild-
ning och erfarenhet som erfordras för att utföra ar-
betet ensam. Läkarförbundets styrelse anser att 
frågan måste hanteras av de lokala parterna och be-
handlas inom samverkans- och skyddskommittéer.

Uppsala allmänna läkarförening lyfter fram en 
annan viktig fråga: miljöeffekter av läkemedels-
användning. Föreningen vill att det införs miljöcer-
tifiering på läkemedel. Detta stöder centralstyrel-
sen och ser ett gott exempel i Stockholms läns 
landstings »Kloka listan«, där miljöklassificering 
ingår som ett urvalskriterium.

Dana Hanson invigningstalar vid fullmäktige-
mötet. Han är hudläkare från Kanada och nyligen 
avgången president i WMA, World Medical Associ-
ation. 

Dana Hanson ska berätta om hur viktigt det är att 
läkare arbetar internationellt, men också hur vi till-
sammans kan förbättra villkoren för sjukvården.

Jag har snart avslutat sex och ett halvt år som ord-
förande för Läkarförbundet. Det har varit fantas-
tiskt roligt och utmanande. Det här blir min sista 
ledare. 

Jag vill passa på att tacka alla medlemmar, med-
arbetare och samarbetspartner för trevliga och in-
spirerande 13 år tillsammans! n

Kontaktuppgifter Sveriges läkarförbund: 
www.lakarforbundet.se, E-post: info@slf.se
Telefon: 08-790 33 00, Fax: 08-20 57 18 
Postadress: Box 5610, 114 86 Stockholm 
Besök: Villagatan 5, Stockholm
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Fullmäktige väljer inför framtiden
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