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Antalet medlemmar i Läkarför-
bundet ökar i år igen; nu är 
medlemsantalet nära 44 000, 
fler än någonsin. Men antalet 
utträden ökar också, och net-
toökningen är mindre än förra 
året, enligt senaste statistiken.

Nettoförändringen för 
studenter och yrkes-
verksamma läkare 
åren 2010 och 2011 har 
minskat: 2010 var 
medlemsökningen 
1 430, 2011 var ökning-
en »bara« 961.

Samtidigt ökade antalet ut-
träden. Under 2011 var det 
1 281 medlemmar som avslu-
tade sitt medlemskap, dvs 384 
fler än året innan.

Skälet till avslutat medlem-
skap är till stor del okänt, men 

den största faktiska orsaken 
till avregistrering är att med-
lemsavgiften helt enkelt inte 
betalas in. Läkarförbundet 
kommer under våren att kon-
takta f d medlemmar för att 
försöka ta reda på varför de 

valt att hoppa av.
Det har i år inte 

gjorts någon mätning 
av hur stor andel av lä-
karkåren som tillhör 
Läkarförbundet, men 
förra året beräknades 
83 procent vara med-

lemmar.
– Det kommer att göras se-

nare, det gör vi varje år, säger 
Fredrik Eklöf, Sveriges läkar-
förbund. Vårt mål är att öka 
medlemsantalet med en pro-
centenhet per år.

Björn Enström

Medlemsantalet ökar igen

Inget brott mot arbets-
tidslagen i Gällivare
Förundersökningen om miss-
tänkt brott mot arbetstidsla-
gen vid Gällivare sjukhus 
läggs ner. Enligt åklagaren 
går lagstiftningen inte att till-
lämpa i ett fall där de båda 
hyrläkarna har egna företag.

– Den straffrättsliga grunden i 
arbetstidslagen är att det finns 
ett arbetstagarförhållande och 
det stod klart ganska snabbt 
när vi begärde in dokument att 
det saknas, säger kammarå-
klagare Magnus Nilsson.

Sommaren 2010 arbetade 
läkarna vid Gällivare sjukhus’ 
akutvårdsenhet och Norrbot-
tens läkarförening reagerade 
över att schemaläggningen 
bröt mot lagstiftningens be-
stämmelser om dygns- och 
veckovila (se LT nr 38/2011)

Arbetsmiljöverket förde 
ärendet vidare till åklagar-
kammaren i Luleå för utred-
ning om ett eventuellt allmänt 
åtal mot Läkarjouren, som 
hyrt ut läkarna till Norrbot-
tens läns landsting.

– Vår utredning visar att ar-
betstidsreglerna inte följts, 
men det finns ingenting mer 

att göra när avtalsförhållande-
na ser ut som de gör. Ärendet är 
nu avslutat för vår del, säger 
Pia Lindqvist, jurist på Arbets-
miljöverket.

Robert Svart-
holm (bilden), ord-
förande i Norrbot-
tens läkarförening, 
vädrar en viss be-
svikelse och irrita-
tion över lagstiftningen:

– Tyvärr hamnar patientsä-
kerheten i kläm när långa bak-
jourspass i praktiken tillåts. 
Det är ett tecken i tiden att det-
ta sker, i alla fall ur ett norr-
bottniskt perspektiv. De stora 
läkarvakanserna gör att ar-
betsgivaren chansar med olika 
bemanningslösningar.

– Det blir ju en form av upp-
muntran att bedriva verksam-
heten på lösa boliner när man 
tillåts kringgå lagar och avtal. 
För oss i facket, som försöker 
värna kollektivavtalet, ställer 
detta till stora problem. Det är 
också så att man tar in bolag i 
verksamheten utan att leva 
upp till de krav som ställs på 
att MBL-förhandla.

Fredrik Mårtensson
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