
INFORMATION FRÅN SVERIGES LÄKARFÖRBUND

med bland annat möjlighet att skapa en 

översikt över din utbildningsplanering, 

dokumentera utbildningsaktiviteter 

kopplat till målbeskrivningen för AT 

och ST. Dessutom sammanställa dina-

meriter till ett CV. Kompetensportföljen 

är ett samarbete mellan Läkarförbundet 

och Läkaresällskapet.

För mer information om Kompetens-

portföljen, se www.kompetensportfoljen.se

eller kontakta Turid Stenhaugen, 

turid.stenhaugen@slf.se

En och en halv månad efter lanseringen 

är Kompetensportföljen välbesökt. 1 287 

personer har loggat in på sin personliga 

sida, varav majoriteten är ST-läkare och 

specialister. 

Läkarförbundet och Läkaresällskapet 

har inbjudits till en mängd möten för att 

presentera Kompetensportföljen, såväl 

för ST-läkare som för studierektorer och 

handledare.

Kompetensportföljen är ett verktyg 

för läkarnas professionella utveckling 

Stort intresse för
Kompetensportföljen

Illustration: Caroline Andersson

Johanna Pallin vald till 
ordförande för MSF 
Medicine Studerandes Förbund (MSF) 

höll sitt årliga fullmäktigemöte på Ka-

rolinska Institutet 14-15 april. En ny 

styrelse utsågs vid mötet. 

Johanna Pallin, Uppsala, valdes till ny 

ordförande efter Hanna Åsberg. Medlemsrådgivningen 
har nya utökade 
öppettider 
Medlemsrådgivningen har öppet mån-

dag-fredag kl 9-12, på tisdag-fredag kl 

13-15 

Telefon: 08-790 35 10

E-post: medlemsradgivningen@slf.se

Lönestatistiken är klar
Lönestatistiken är nu även klar för fö-

retagsläkare, skolläkare och statligt an-

ställda läkare. Läs statistiken på:

www.lakarforbundet.se/lonestatistik

Externt kalendarium
Möten där Läkarförbundets presi-
dium nyligen har deltagit eller ska 
delta:
·Sjukskrivningskonferens, 2007-04-16.
·Hearing i riksdagen om sjukskrivnings-
processen, 2007-04-17
·Socialstyrelsens verksledning, 2007-
04-26
·Vårdförbundets presidium, 2007-05-07
·Möte med Sjukhusläkarföreningens  
styrelse den 2007-05-29 kl. 16.30.
·NPS rörande efterfrågan på sjukvårds-
personal, 2007-09-13
·Prioriteringskonferens den 4-5 oktober.

Läkarförbundet lämnar
remiss över Ansvar-
kommitténs förslag

Den parlamentariska Ansvarskommit-

tén avslutade sitt arbete den 27 februari 

2007. Då slutbetänkandet ”Hållbar sam-

hällsorganisation med utvecklingskraft” 

(SOU 2007:10) överlämnades till kom-

mun- och finansmarknadsminister Mats 

Odell. 

Bland förslagen märks till exempel 

att sex till nio regionkommuner ersätter 

landstingen och en ny samlad patient-

lag.

Det är så kallat öppet remissförfa-

rande som gäller. Det innebär att utöver 

namngivna instanser kan enskilda och 

andra lämna in sina synpunkter på för-

slagen. 

Läkarförbundet ska lämna en sådan 

remiss. Då materialet är omfångsrikt 

skickar förbundet läsanvisningar till del-

föreningarna. 

Följd utvecklingen i avtalsrörelsen 2007 

på Läkarförbundets webbplats: 

www.lakarforbundet.se

Följ vad som händer i 
avtalsrörelsen 2007
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Kontakta oss gärna: www.lakarforbundet.se

E-post: info@slf.se Tel: 08-790 33 00

”Information från Sveriges läkarförbund” publiceras var 

tredje vecka. Ansvarig för sidorna: Anders Bengtsson.

Vad händer med 
arbetstidsfrågan?

Följ utvecklingen här i 

Läkartidningen och på: 

www.lakarforbundet.se/atl

Nyhetsbrev via e-post
Som medlem i Läkarförbundet får du varje månad ett nyhetsbrev via mail. 

För att du ska nås av nyhetsbreven är det viktigt att du har angivit en kor-

rekt och uppdaterad e-postadress i förbundets medlemsregister.

Regeringen har tillsatt en utredning 
om patientsäkerhet och tillsyn. 
Bland annat ska det göras en över-
syn över dagens ansvarsystem och 
patientsäkerhetssystem. 

Förbundets ordförande Eva Nilsson Bå-

genholm välkomnar utredningen:

– Från förbundet är vi mycket intres-

serade att delta med synpunkter. Det 

vore bra för patientsäkerheten om den 

som rapporterar en händelse inte riske-

rar att drabbas av sanktioner. Att rap-

portering och sanktioner hålls separe-

rade i varsitt system. På det sättet ökar 

benägenheten att rapportera. Det skulle 

gynna den nödvändiga uppföljningen 

av misstag och riskhändelser som begås 

inom hälso- och sjukvården. Därmed 

skulle patientsäkerheten öka. 

Kräver registerutdrag

Den särskilde utredaren, hovrättsrådet 

Lars Lundgren, har också att ta ställning 

Utredning om patientsäkerheten välkomnas

Den 19 april, samma dag som 
socialminister Göran Hägglund 
presenterade utredningen om pa-
tientsäkerhet, hade specialitetsför-
eningarna sitt representantskaps-
möte.  En huvudpunkt under dagen 
var ämnet barnpornografi brott och 
lämpligheten att arbeta som läkare. 

– Att regeringen aviserade en patient-

säkerhetsutredning samma dag gjorde 

ämnet rykande aktuellt, konstaterar Lä-

karförbundets ordförande Eva Nilsson 

Bågenholm. 

Ett av direktiven är nämligen att ta 

ställning till om det ska införas krav 

på utdrag ur belastningsregistret för att 

kunna få anställning inom hälso- och 

sjukvården. 

Under våren har det också förts en 

livlig debatt i massmedia om läkaren 

som fick behålla sin legitimation, trots 

att han dömts för barnpornografibrott. 

Ett beslut som Eva Nilsson Bågen-

holm i flera intervjuer starkt motsatt sig. 

Barnen i främsta rummet

Under mötet berättade representanter 

för ECPAT Sverige om sitt arbete om 

att förebygga och stoppa barnporno-

grafi och dokumentation av övergrepp 

på barn. 

Med utgångspunkt från Barnkon-

ventionens portalparagraf - om att alltid 

sätta barnens bästa främst - argumente-

rade ECPAT:s jurist Sandra Atler för att 

läkaren borde ha blivit av med sin läkar-

legitimation. 

Enligt henne handlar det inte om 

sanktioner mot läkaren, juridiskt sett 

har han redan avtjänat sin dom. I stället 

är det en fråga om säkerhet för patien-

terna. 

För det finns, enligt ECPAT:s statis-

tik, relativt många återfallsförbrytare 

bland dessa sexualbrottslingar. 

I de diskussioner som följde efter 

ECPAT:s föredragning, och presenta-

tion av vedervärdigt bevismaterial från 

Interpols bilddatabas, höll mötesrepre-

sentanterna enhälligt med ECPAT:s och 

Läkarförbundets linje i debatten. 

Den helt oemotsagda ståndpunkten 

var att det är fel att en person som dömts 

för barnpornografibrott ska få fortsätta 

arbeta som läkare. 

Valde att inte vara medlem

Ett argument som återkom för denna 

uppfattning är att patienterna ska kän-

na sig säkra inför mötet med vården. 

Ett stödargument levererade Läkarför-

bundets vvd Rolf Kristensson när han 

citerade förbundets etiska regler: 

”Läkaren får aldrig på något sätt med-

verka vid dödsstraff, tortyr eller andra 

grymma och omänskliga handlingar.”

Läkaren som dömdes för barnpor-

nografibrottet valde att avbryta sitt 

fackliga medlemskap när en utredning 

om hans lämplighet startade inom Lä-

karförbundet. 

De senaste 15 åren har 10-15 per-

soner uteslutits som medlemmar i för-

bundet. Någon av dessa har varit döm-

da sexualbrottslingar. 

till om det ska införas krav på utdrag 

ur belastningsregistret för att kunna få 

anställning inom hälso- och sjukvår-

den. Liknande de krav som i dag finns 

inom förskola, skola och fritidshem. Ut-

redaren har också att jämföra hur detta 

hanteras i andra länder. I våra nordiska 

grannländer finns redan dessa krav inom 

hälso- och sjukvården. I Finland är det 

exempelvis ett lagbrott att underlåta en 

kontroll i belastningsregistret före an-

ställning av personal inom vården.

”Fel ha läkarlegitimation vid barnpornografi brott”
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