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Centralstyrelsen, CS, vill att 
förbundets flora av delfören-
ingar ska utökas med en ny 
art – regionföreningar. Tanken 
är att de ska bli kraftfulla mot-
spelare till de nya konstella-
tionerna på arbetsgivarsidan.

Ett av uppdragen för den pågå-
ende organisationsutredning-
en inom Läkarförbundet har 
varit att skapa en mer ända-
målsenlig organisation i takt 
med att huvudmannastruktu-
ren i allt mindre grad motsva-
rar de gamla länsgränserna.

Ett alternativ som redan finns 
i dag är att gå samman och bil-
da en ny lokalförening som 

speglar huvudmannen geo-
grafiskt. De fyra läkarfören-
ingarna i Skåne skulle exem-
pelvis kunna gå i hop i »Skå-
nes läkarförening«.

Vill man inte slå ihop lokal-
föreningarna vill CS införa ett 
krav att man i stället bildar en 
regionförening, som alltså 
blir en ny typ av delförening. 
För att dessa organ ska bli be-
slutsmässiga ska de ha egen 
styrelse, egna stadgar och de-
ras beslut ska vara bindande 
för lokalföreningarna. Regi-
onföreningarna ska finansie-
ras genom medlemsavgiften 
till lokalföreningen.

Mandatet att utöva för-
handlingar och överläggning-

ar, som i dag ligger på lokal-
föreningarna, tas över av regi-
onföreningarna. Handlar det 
om lokala förvaltningar kan 
förhandlingsmandatet i sin 
tur delegeras vidare till be-
rörd lokalförening.

Björn Widlund, ordförande för 
Östra Skånes läkarförening, 
är försiktigt positiv till försla-
get:

– I praktiken fungerar da-
gens system bra, vi klarar att 
samverka när vi behöver det, 
men det här skulle göra sam-
arbetet mer formaliserat. 
Men innan vi tar ställning vill 
vi höra med de andra lokalför-
eningarna i Skåne om de gör 
samma tolkning av förslaget 
som vi gör.

En fråga som inte har lösts 
är hur en stärkt ombudsman-
naorganisation ska utformas. 
En majoritet av delföreningar-
na vill att ombudsmännen ska 
vara lokalt placerade, däremot 
är man inte enig om finansie-
ringen ska ske lokalt eller cen-
tralt via Läkarförbundet.

Av de övriga frågor som legat 
på organisationsutredningens 
bord är det sedan tidigare känt 
att organisationsutredningen 
inte velat slopa lokalfören-
ingsobligatoriet för chefer, och 
CS går där på samma linje. 
Där emot vill man skapa en ny 
yrkesförening för läkare an-
ställda inom industrin.

Michael Lövtrup

Thomas Zilling 
har fått tjänst 
i Danmark
Sjukhusläkarnas ordförande, 
Thomas Zilling, tillträder inom 
kort en lektorstjänst vid Aar-
hus Universitetshospital i 
Danmark. 

– Jag ska dels ansvara för 
esofaguscancerkirurgin i Aar-
hus, dels driva deras forsk-
ning och 
även vara 
engagerad i 
undervis-
ningen. 

Thomas 
Zilling om-
valdes i 
mars i år till 
ordförande 
för Sjukhus-
läkarna. Det 
uppdraget avser han att be-
hålla under en egen prövotid 
på den nya tjänsten.  

Men om allt faller väl ut på 
det nya jobbet, även språkligt 
och kulturellt, avsäger han sig 
sina fackliga uppdrag. 

– Styrelsen vill att jag fort-
sätter att driva de frågor jag 
har. Men är det så att jag un-
der senhösten är kvar i Dan-
mark, då är det inte trovärdigt 
att sitta kvar.  

I april 2011 varslades Tho-
mas Zilling om avskedande 
och stängdes av från arbetet 
vid Hallands sjukhus i Var-
berg, där han också var hu-
vudskyddsombud. Efter en 
uppgörelse med arbetsgiva-
ren, som gav honom 36 må-
nadslöner, valde Thomas Zil-
ling att sluta och varslet drogs 
tillbaka.  

Lone Susanne Jensen, Insti-
tut for klinisk medicin, kirur-
gisk afdeling, är Thomas Zil-
lings kommande chef. Hon är 
själv fackligt aktiv i den dans-
ka chefsföreningen.  

– Det ska bli roligt att få 
Thomas Zilling till oss, säger 
hon.  

Marie Närlid

Socialstyrelsen 
ska rapportera 
ärendehantering
Socialstyrelsen ska en gång i 
månaden under resten av 
2012 rapportera handlägg-
ningstider och andra uppgif-
ter om klagomålsärenden till 
Regeringskansliet. Detta med 
anledning av »otillfredsstäl-
lande handläggningstider och 
ärendebalanser«, enligt reger-
ingsbeslut den 12 april. n

Aarhus nästa.

Distriktsläkarförening-
en beslöt vid sitt full-
mäktigemöte förra 

veckan att tillsätta en »enkel 
men informationsrik« arbets-
miljöenkät, som ska gå ut till 
alla medlemmar. Fokus före-
slogs av motionären, DLF 
Stockholm, ligga på om man 
som distriktsläkare arbetar 
heltid/deltid, skäl till deltid 
och vid vilken ålder man avser 

gå i pension. Detta har inte bli-
vit tillräckligt belyst tidigare.

Vid mötet informerade Ove 
Andersson, föreningens ord-
förande, om arbetet med att 
bevaka och upprätthålla den 
allmänmedicinska kvaliteten 
efter att EU-läkare från och 
med den första juli får specia-
listläkarkompetens.  

DLF satsar också på att bli 
synligare i den samhällspoli-

tiska debatten, varför man 
bland annat gör en extra sats-
ning på sin tidning, Distrikts-
läkaren. 

Ove Andersson omvaldes 
till ordförande. Anna Seger-
näs Kvitting, Linköping, val-
des till vice ordförande och 
till sekreterare Agneta Sik-
vall, Göteborg, båda på fyll-
nadsval på ett år. 

Marie Närlid

DLF-fullmäktige

Fokus på bemanning och arbetsmiljö

Att se över mandatfördelningen 
i fullmäktige ingår i organisa-
tionsutredningens direktiv som 
fastställdes vid fullmäktigemö-
tet 2010. Vid fjolårets fullmäkti-
gemöte antogs med knapp 
marginal en motion om att lo-
kalföreningarnas inflytande 
ska öka.

Något sådant förslag har 
dock inte lagts. CS vill ta ett 
helhetsgrepp över mandatför-
delningen längre fram och an-
ser att det vore »olyckligt« att 
hantera fördelningen mellan 
olika typer av delföreningar se-
parat. Man presenterar likväl 
ett antal tänkbara fördelnings-
principer som, om de antas, 

skulle ge lokalföreningarna ett 
större relativt inflytande.

Fullmäktigemötet kan köra 
över CS med enkel majoritet 
och kräva att man tar ställning 
till mandatfrågan redan i år. För 
att ändra reglerna för fördel-
ningen av mandat till fullmäk-
tige krävs emellertid, liksom 
vid varje stadgeändring, två 
tredjedels majoritet. Med tanke 
på att motionen om ökat infly-
tande för lokalföreningarna 
vann med bara fyra röster, lär 
det vara svårt att vinna en så-
dan omröstning utan ett gedi-
get förankringsarbete.

Michael Lövtrup

Pass i mandatfördelningsfrågan

Förslag till förbundsfullmäktige 2012:

Skapa regionföreningar!
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