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läkarförbundets fullmäktigemöte. Årets fullmäktigemöte hölls i Lund
den 1–2 juni. I samband med mötet firades Mellersta Skånes läkareförenings 100-årsjubileum. 23 motioner behandlades, och det blev många
voteringar. Några av de frågor där centralstyrelsen fick backa från sitt ursprungliga förslag gällde Salus Ansvar, patienträttslagstiftning, utlokalisering av patienter och samarbetsformerna mellan läkare och industrin.

Eva Nilsson
Bågenholm
omvald
Konsult ska hjälpa styrelsen samarbeta

E

va Nilsson Bågenholm
valdes om till ordförande i Läkarförbundet för ytterligare två
år. Det skedde med acklamation och det fanns ingen motkandidat. Direkt efter sommaren ska hon ta hjälp av utomstående konsult för att få
hjälp med samarbetet i styrelsen.
I sitt inledningstal på fullmäktigemötet sa Eva Nilsson
Bågenholm att hennes och
styrelsens bedömning är att
med hjälp utifrån är det möjligt att lösa problemen med
att arbetet i styrelsen och presidiet inte fungerar optimalt.
Det är ingen hemlighet att
det finns samarbetsproblem
mellan Eva Nilsson Bågenholm och förste vice ordföranden Marie Wedin. En artikel i Läkartidningen nr

1812

17/2006 tar upp en rad frågor
där dessa två är oense. Men
det handlar inte bara om samarbetssvårigheter i presidiet.
– Dels gäller det hur jag och
Marie ska kunna arbeta, dels
kan en konsult hjälpa oss i
hela styrelsen att arbeta ihop,
säger Eva Nilsson Bågenholm.
Hon menar att det är svårt
att få en styrelse med så
många särintressen, i ett förbund med så många delföreningar, att jobba ihop.
– Någon som kommer helt
utifrån kan hjälpa oss med
det.
Eva Nilsson Bågenholm
börjar redan nu prata med olika konsulter.
– Det här ska ske direkt efter sommaren, säger hon. •
Läs hela Eva Nilsson Bågenholms inledningsanförande på Läkarförbundets
webbplats: ‹http://www.slf.se›.

Tre nya ledamöter i

Anna Rask Andersen
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klinisk fysiologi samt
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Lars Nevander
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Heidi Stensmyren
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Förbundet vill ha
utredning om
Salus Ansvar Liv
Läkarförbundet ska ta initiativ
till en utredning om Salus Ansvar Liv och, om möjligt, rapportera resultatet av en sådan
undersökning på nästa års
fullmäktigemöte.
Det beslutade årets fullmäktige, sedan motionärerna
Stockholms läkarförening och
Samfundet äldre läkare under
mötet enats med centralstyrelsen (CS)
om beslutets formulering.
Christer
Sjödin,
Stockholms
läkarförening, inledde med
att berätta
om sin besvikelse när
han först
läste cenChrister Sjödin,
tralstyrelStockholms
läkarförening.
sens »for-

styrelsen
Tre nya ledamöter valdes in i
Läkarförbundets centralstyrelse.
Det är Lars Nevander, bland
annat ordförande i Mellersta
Skånes läkarförening, som
valdes för tiden till och med
2008 års fullmäktige samt
Anna Rask Andersen och Heidi Stensmyren, bland annat
vice ordförande i Upplands
allmänna läkarförening respektive styrelseledamot av
Sylf, som fyllnadsvaldes till
och med 2007 års fullmäktige.
De ersätter Torbjörn Karlsson, Karin Malmqvist och Nasim Farrokhnia. De två förstnämnda har blivit chefer och
den sistnämnda avgår av privata skäl. •

malistiskt avfärdande svar
som andas att vi vill sopa något under mattan«.
I svaret pekar CS bland annat
på att bolaget varit föremål
för granskningar av egna och
Finansinspektionens revisorer, att detta inte föranlett
några ytterligare speciella utredningar och att Läkarförbundet som ägare vid alla bolagsstämmor tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen för
Salus Ansvar och Salus Ansvar
Liv. CS yrkade också på att
motionen, som bland annat
krävde att förbundet skulle ta
initiativ till en oberoende utredning, skulle avslås.
– Desto gladare blev jag när
jag läste veckans nummer av
Läkartidningen där Läkarförbundets VD Catarina Andersson Forsman öppnar för en
utredning, fortsatte Christer
Sjödin.
Artikeln i Läkartidningen
ledde till att motionärerna
formulerade om sina ursprungliga yrkanden till ovanstående beslut, sånär som på
orden »om möjligt«, som var
ett tillägg från CS och en förutsättning för att CS skulle
ställa sig bakom kravet.

»Bästa motionen på fullmäktige«
Det här ger ett instrument för
att gå vidare i många av de
frågor som diskuteras under
fullmäktigemötet.
Det sa Anders Ekbom, Centralstyrelsen, om en motion
om kvalitetsregister från
Sjukhusläkarföreningen. Närmast lyriskt konstaterade han
att motionen var både rolig
och glädjefull att läsa. Fullmäktige biföll motionen i sin
helhet. Det innebär att Läkarförbundet aktivt ska delta i arbetet mot öppna verksamhetsredovisningar i sjukvår-

den, med syfte att förbättra
medicinsk vård och behandling. Finansieringen av register ska ske offentligt, enligt
beslutet. Och forsknings- och
sjukvårdshuvudmännen ska
ställa tid och kompetens till
förfogande så att registren
kan upprättas och följas upp.
– Öppenheten i våra register är nödvändig för att förstå
vad som händer i svensk sjukvård, sa Anders Ekbom, och
utsåg – i egenskap av medlem,
inte som CS-representant –
motionen till »bästa motionen på detta fullmäktige«. •

Ja till juridisk hjälp inför domstol
Fullmäktige kan inte diktera
villkoren för vårt kansli. Vi
brukar anklaga landstingspolitiker för att försöka detaljstyra sjukvården, vi får inte
agera likadant!
Så argumenterar Eva Nilsson
Bågenholm för avslag på privatläkarnas motion om att
kansliet bör ha två jurister till
stöd för de medlemmar i förbundet som är egna företagare. Men med viss modifiering
av motionärens yrkanden
blev det ändå till hälften bifall.
Privatläkarföreningen anser att det juridiska stödet
från förbundet inte är tillräckligt sedan kansliets två
jurister som bistod privatlä-

karna gick i pension och ersättes av endast en ny jurist
(se LT nr 20/2006). Men CS
anser inte att det ankommer
på fullmäktige att lägga sig i
VDs uppdrag att organisera
kansliet på ett ändamålsenligt
sätt.
Det som fullmäktige sa ja
till var att Läkarförbundet ger
medlemmarna juridiskt biträde, inklusive biträde och ekonomiskt stöd från förbundet, i
processer inför domstol rörande principiellt viktiga
ärenden.
Något som tjänstemän och
förtroendevalda i CS anser redan är fallet, enligt deras viskande underhandsdiskussion
i samband med behandlingen
av motionen. •

Vi styr inte över hur och när en
sådan utredning ska göras,
förklarade Eva Nilsson Bågenholm. Men vi kan via vår
styrelserepresentant ta initiativ till att Salus Ansvar gör en
utredning.
Hon påpekade också att förbundets avsikt är att gå ur
som storägare, men på ett sätt
som är så bra som möjligt.
– Vi är en fackförening och
skulle idag inte involvera oss i
försäkringsverksamhet. •
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Läs intervjun med Catarina Andersson
Forsman, Läkarförbundets VD och styrelserepresentant i Salus Ansvar, i nr
21–22/06 av Läkartidningen.

Voteringarna var legio under årets fullmäktigemöte, rösträknarna Johan Ljungberg, Västerbottens läns läkareförening och Maria Hylander Rökaeus, Älvsborgs södra läkarförening, hade en del att stå i.
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