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Kartan har ritats upp – nu är 
det dags för förbundet att be-
stämma vart det vill gå. Efter 
ett år av analysarbete ska en 
parlamentarisk utredning 
lämna förslag på hur framti-
dens Läkarförbund ska vara 
organiserat. Känsliga frågor 
som delföreningsobligatoriet 
och den framtida mandatför-
delningen i fullmäktige vän-
tar på svar.

Den stora organisationsut-
redning som förra årets full-
mäktige beslutade om går nu 
in i sin andra fas. Den första 
– som Läkarförbundets kans-
li stått för – innefattade en 
grundlig analys av branschen 
i dag och i morgon och av vad 
medlemmar och förtroende-
valda har för förväntningar 
på sitt förbund.

Resultatet av analysen pre-
senterades för fullmäktige av 
Läkarförbundets vd Håkan 
Wittgren.

– Det viktigaste budskapet 
är att vi har en föränderlig 
omvärld, där trenden går mot 
regionalisering och samtidigt 
större mångfald. Vår organi-
sation matchar inte det i dag, 
och där krävs förändringar.

Utgångspunkten är att Lä-
karförbundet ska vara en or-
ganisation för alla läkare 
även i fortsättningen, en upp-
fattning som Håkan Wittgren 
konstaterade att det finns ett 
brett stöd för. I en medlems-
enkät som genomförts inom 
ramen för utredningen svara-
de 94 procent att alla katego-

rier av läkare ska kunna vara 
med.

– Man tycker att det ska 
finnas en organisation där 
alla läkare har sin hemvist 
oavsett om man är chef, före-
tagare eller anställd. Det be-
tyder i sin tur att vi måste hit-
ta relevanta sätt att hantera 
dessa gruppers frågor.

Det var en rad motioner till 
förra årets fullmäktige som 
rörde förbundets organisa-
tion som ledde till beslutet att 
tillsätta en organisationsut-
redning. Ett av förslagen var 

att Läkarförbundet skulle gå 
samman med Läkaresällska-
pet, en tanke som enligt med-
lemsenkäten stöds av tre av 
fem medlemmar.

Många verkar också kunna 
tänka sig att slopa det obliga-
toriska medlemskapet i lo-
kalförening och yrkesfören-
ing, något som också var uppe 
2009. 32 procent av de sva-
rande ansåg att medlemskap i 
en lokalförening ska vara ett 
krav, medan bara 24 procent 
ansåg att kravet ska gälla en 
yrkesförening.

Beslutet från fullmäktige 
blev att en brett sammansatt 

utredning nu ska fortsätta 
arbetet. Utifrån vad utred-
ningen kommer fram till ska 
centralstyrelsen återkomma 
till fullmäktige 2011 med 
eventuella förslag till föränd-
ringar i förbundets stadgar.

Direktiv för utredningen 
kommer att tas fram av cen-
tralstyrelsen, men klart är att 
två områden ska stå i fokus: 
Hur förbundet ska matcha 
arbetsgivarna i en föränderlig 
omvärld och hur yrkes- och 
lokalföreningarnas roller och 
samverkan kan tydliggöras.

I ett senare skede kommer 
även representationen i full-
mäktige och centralstyrel-
sens sammansättning att tas 
upp.

– Maktfördelningsfrågorna 
är känsliga, därför tror vi att 
det är bäst att vänta till dess 
vi vet hur vi vill samspela 
med vår omvärld, säger Hå-
kan Wittgren.

Några ledamöter tyckte att 
utredningens uppdrag var 
luddigt formulerat, inte 
minst punkten som rör sam-
spelet mellan yrkes- och lo-
kalföreningarna.

– Ja, det är diffust, men det 
är svåra frågor och vi vill inte 
föregripa resultatet. Men 
målsättningen är att vi ska 
lägga fram substantiella för-
slag successivt och att alla ska 
kunna följa processen, sa Eva 
Engström, ordförande i den 
arbetsgrupp under central-
styrelsen som förberett för-
slaget.                                                  ML

Organisationsutredning in i ny fas

»Man tycker att det ska 
finnas en organisation 
där alla läkare har sin 
hemvist oavsett om 
man är chef, företagare 
eller anställd.«

Läkarförbundet behöver en flexibel organisation för att kunna anpassas till en föränderlig omvärld 
och till de olika förutsättningarna i olika delarna av landet, tyckte Håkan Wittgren och Eva Engström. 

Rättvisare  
upphandling
Läkarförbundet ska slå vakt 
om de små enheternas plats i 
öppenvården och arbeta för 
ett bättre och mer rättvisande 
system vid upphandling eller 
vårdval. Det beslöt fullmäk-
tige med anledning av två mo-
tioner, som pekade på att da-
gens regler gynnar stora, pri-
vata vårdbolag på de små ak-
törernas bekostnad. 

Mer likvärdig tillsyn
Läkarförbundet ska verka för 
likvärdig tillsyn i hela landet 
och ta upp en diskussion med 
Socialstyrelsen om hur lokalt 
tillsyns- och patientsäkerhets-
arbete kan bli bättre. På 
många håll har Arbetsmiljö-
verket och Socialstyrelsen 
samordnat sina insatser rö-
rande överbeläggningar. Men 
på andra håll har detta inte 
skett, utan Arbetsmiljöverket 
har kommit ensamt, noterade 
Upplands allmänna läkarför-
ening i motionen bakom be-
slutet. 

Vem ska betala vården?
Läkarförbundet ska agera för 
att det snarast tillsätts en par-
lamentarisk utredning om 
sjukvårdens framtida finan-
siering, i enlighet med vad 
den så kallade Borgkommis-
sionen har föreslagit. Nya, 
dyra behandlingar och en åld-
rande befolkning ställer stora 
krav på hur sjukvården ska 
betalas i framtiden, menar 
Sjukhusläkarföreningen i mo-
tionen som ligger till grund för 
beslutet. 

Särläkemedel  
nationellt ansvar
Vid en rad allvarliga sjukdo-
mar behöver patienten så  
kallade särläkemedel: nya 
mediciner som är effektiva, 
men också dyra. I dag varierar 
möjligheten att få dessa medi-
ciner utifrån var patienten bor. 
Läkarförbundet anser sedan 
tidigare att dessa särläkeme-
del ska finansieras nationellt, 
men ska nu driva frågan med 
större kraft.

Beslut i korthet
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