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Bättre stöd åt distrikts-
läkare i privat sektor
Stödet till distriktsläkare 
som verkar inom vårdvalet i 
den privata sektorn ska bli 
tydligare. I en motion från 
Distriktsläkarföreningen, 
som fullmäktige biföll, fram-
hölls att mandatet i dag att 
företräda dessa läkare är 
begränsat. CS meddelade i 
sitt svar på motionen att 
man redan uppdragit åt för-
bundskansliet att utveckla 
service och rådgivning till 
medlemmar som verkar 
inom privatdriven vård.

Hjälp med ekonomi- 
administration
Läkarförbundet ska utreda 
hur lokalföreningarna kan få 
bättre stöd med ekonomiad-
ministrativa arbetsuppgif-
ter, alternativt anordna ut-
bildning för föreningarnas 
ekonomiansvariga. Ett för-
slag, enligt den motion från 
Västerbottens läns läkarför-
ening som bifölls av fullmäk-
tige, kan vara att Läkarför-
bundet centralt erbjuder så-
dan service. 

Hotell med TV-porr »bör« 
undvikas
Kvinnliga läkares förening 
motionerade än en gång, 
förra gången var 2006, om 
att förbundet skulle anta en 
policy om att inte utnyttja 
hotellrum som har porno-
grafi i sitt interna TV-utbud. 
Fullmäktige beslutade dock 
anse motionen besvarad. I 
förbundets resepolicy står 
att man »bör« undvika hotell 
med porr i tv-utbudet. Inrikt-
ningen har funnits i policyn 
sedan 2004.

Ett mer engagerat  
Läkarförbund
Läkarförbundet upplevs av 
många som otydligt och 
tystlåtet. Detta enligt en mo-
tion från Stockholms läkar-
förening, som ville att Läkar-
förbundet skulle engagera 
sig mer i debatten.
Fullmäktige beslutade att 
Läkarförbundet ska bli mer 
engagerat i debatten angå-
ende medicinska frågor i 
samhället, för att tydliggöra 
läkarens roll. n
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»Ring mig, vi har många 
lediga tjänster. Ni kan 
börja på måndag.«

Robert Svartholm, Norrbottens 
läkarförening, hade att alternativ 

till inkomstförsäkringen vid arbets-
löshet.

»Jag vill gratulera Halland 
till att ha ett ersättnings-
system som läkarna är 
nöjda med. Det tror jag 
inte är fallet med de övriga 
20 landstingen.«

Svante Svenson,  
Distriktsläkarföreningen.

»Var det inga på begrav-
ningen kanske de inte 
behövdes?«

En fråga att ställa sig, enligt Mattias 
Hällje, Östergötlands läkarförening, 

apropå att yrkesföreningarna inte 
har lokalavdelningar överallt.

»Sjukhusläkarföreningen borde vara kappa 
för specialitetsföreningarna. Klart!«

Mattias Hällje, Östergötlands läkarförening, i diskussion om 
organisationsutredningen.

»Vi är skitdåliga rent ut sagt på att göra 
ordentliga ordinationer.«

Marie Ackelman, Sjukhusläkarna, yrkar bifall till en satsning på 
farmakologi.

»Precis som maskiner behöver servas, 
behöver läkare fortbildas.«

Marie Wedin i sitt öppningstal.

»Det är inget jag skryter med i dag, kan jag 
säga.«

Gästtalaren Anders W Jonsson om att han en gång varit  
med om att dra ner antalet platser på läkarutbildningen  

från 1 000 till 800.

»Vid denna enhet utbildas 
läkarna inte. Det är ju en 
jättebra konkurrensfördel!«

Robert Svartholm, Norrbottens läkarför-
ening, trodde att öppen redovisning av 
fortbildning skulle sporra fler arbetsgi-

vare att satsa på fortbildning.

»Om det röstas ner är det 
bara ett tecken på att 
mandatfördelningen i 
fullmäktige är fel.«

Lars Olén, Skaraborgs läkarförening, 
apropå förslaget att öka antalet fullmäkti-

gemandat för lokalföreningarna.

»Om man kan bli partiledare 
och minister vid 28 års ålder 
borde man kunna bli klinik-
chef vid 33 års ålder. Men i 
Sverige måste man vara över 
50 såvida man inte är 
sjuksköterska eller ambu-  
lansförare.«

 Barnläkaren Anders W Jonsson (C), riksdagsledamot,  
gruppledare och vice ordförande i Centerpartiet,  

inbjuden som gästtalare.

Läkarförbundet ska verka för 
att Socialstyrelsen utökar sin 
tillsyn till att även omfatta 
ST-utbildningen samt verka 
för att sanktionsmöjligheter 
mot enheter som inte håller 
måttet införs.

Det beslutade fullmäktige ef-
ter att en motion från Sylf 
omformulerats en aning efter 
utskottsbehandlingen.

Robert Svartholm, Norr-

bottens läkarförening, und-
rade med referens till pro-
blem med AT i Norrbotten, 
»där handledningen avskaf-
fats«, om inte AT-utbildning-
en borde hanteras på motsva-
rande sätt.

– Självklart, men vi tänkte 
börja med ST där det redan 
finns en kvalitetsgranskning. 
Beträffande AT vill vi ha kva-
litetsgranskning, sa Emma 
Spak, Sylf.                        EO

Efterlyses: sanktioner 
mot undermålig ST

Emma Spak, Sylf.

Sett och hört på fullmäktigemötet:

Kö till omröstning.

Styrelsen överlägger.




