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naktuellt Läkarförbundet 
kräver svar om de 
långa handlägg-
ningstiderna
Handläggningstiderna för an-
sökan om specialistbevis fort-
sätter att öka, enligt Läkarför-
bundet, som i ett brev riktar ett 
antal frågor till Socialstyrel-
sen.

För att komma till rätta med de 
långa handläggningstiderna 
för ansökningar om specialist-
bevis har Socialstyrelsen vidta-
git ett antal åtgärder, som att 
öka bemanningen och strama 
upp rutinerna. Men att döma 
av samtalen till Läkarförbun-
dets medlemsrådgivning har 
åtgärderna inte haft avsedd 
effekt, säger Läkarförbundets 
ordförande Marie Wedin.

– Vårt absoluta intryck är att 
det har blivit sämre och att 
handläggningstiderna har för-
längts. 

På senare tid har även hante-
ringen av legitimationsären-
den dragit ut på tiden, något 
som drabbar inte bara läkare 
utan även andra legitimations-
yrken. Med stöd från bland 
andra Läkarförbundet har Far-
macevtförbundet JO-anmält 
Socialstyrelsens generaldirek-
tör Lars-Erik Holm för de långa 
väntetiderna för yrkeslegiti-
mationer.

– Det är opraktiskt och onö-
digt med så långa handlägg-
ningstider, och det är ett be-
kymmer för våra medlemmar 
att deras karriärprocess stop-
pas av sådana formaliteter, sä-
ger Marie Wedin.

Läkarförbundet skriver i ett 
brev till Socialstyrelsen att 
den rådande situationen är 
»oacceptabel« och att man 
förväntar sig »snabba och 
kraftfulla« åtgärder från myn-
dighetens sida. Man har fyra 
frågor som man vill ha svar på: 

n Vilka ytterligare åtgärder av-
ser Socialstyrelsen vidta för 
att korta handläggningsti-
derna för läkares specialist-
bevis och legitimationer?

n Hur ser tidsplanen ut för så-
dana åtgärder?

n När bedömer Socialstyrelsen 
att handläggningstiderna kan 
ha återgått till de mer norma-
la?

n Hur långa handläggningstider 
anser Socialstyrelsen vara 
rimliga för utfärdande av spe-
cialistbevis respektive legiti-
mation?

Michael Lövtrup

Det nya avtalet mellan Läkar-
förbundet och Sveriges Kom-
muner och landsting/Pacta 
ger 2,6 procent på tolv måna-
der. Avtalet, som är ettårigt, 
blev klart på valborgsmässo-
afton.

– Vi är nöjda och har uppnått 
det vi ville, efter omständig
heterna, säger Läkarförbun
dets ordförande Marie We
din.

Lönenivån, formen för löne
översynen och fler fasta an
ställningar var bland de vik
tigaste frågorna för läkarna i 
avtalsrörelsen.

– Procentsiffran är vi nöjda 
med. Den är i paritet med 
»märket« och resten av ar
betsmarknaden. 

Att få en siffra i avtalet var 
nödvändigt för Läkarförbun
det. Men det var svårt att få 
ett flerårigt avtal med löneni
våer, eftersom de senaste av
tal som slutits inom industrin 
och som är vägledande på öv
riga arbetsmarknaden varit 
korta. 

Att det nya avtalet blev ett
årigt innebär dock att många 
av de övriga yrkanden som 
förbundet inledningsvis tog 
upp i förhandlingarna inte 
behandlas i avtalet. Med ett 
undantag: 

Anställningsformerna för 
unga läkare ska bli tryggare 
genom ett partsgemensamt 
arbete, enligt nya skrivningar 
i den del av avtalet som heter 
Allmänna bestämmelser och 
som gäller även andra fack
förbund. Bland annat ska vi
kariat konverteras till tillsvi
dareanställning efter 3 år i 
stället för efter 4 år.

I flera andra frågor som är 
viktiga för förbundet innebär 
det nya avtalet ingen skill
nad. I en fråga är detta posi
tivt. Rätten att välja formen 

för den lokala löneöversynen 
kvarstår.

– Vi har kvar möjligheten 
att välja mellan lönesamtals
modellen och den traditionel
la förhandlingsmodellen. 

Enligt det nya avtalet ska de 
centrala parterna under hös
ten tillsammans studera hur 
de olika modellerna för löne
bildning har fungerat. Det ar
betet har att göra med beho
vet av att skapa förutsätt
ningar för längre avtalsperio
der.

Andra för Läkarförbundet 
viktiga frågor har varit fort
bildning, årliga jämställd

hetskartläggningar av löner, 
jourbefrielse för äldre läkare 
och att underlätta för sjuk
husläkare att ha flera arbets
givare. Ingen av dessa har 
kommit med i avtalet.

– Med ettårsavtal är det 
många frågor, som fortbild
ning och arbetsmiljöfrågor, 
som får skjutas på framtiden, 
säger Marie Wedin.

Att avtalet är ettårigt innebär 
dock att det snart blir möjlig
het att fortsätta diskussio
nerna. Redan i höst börjar 
förberedelserna för nästa av
talsrörelse.

Elisabet Ohlin

avtal 2012:

Nytt ettårigt läkaravtal 
ger 2,6 procent

Redan i höst börjar förberedelserna för nästa avtalsrörelse …
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