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Bakre raden från vänster: 
Lars Nevander, Karl Obrant (ny-

val), Benny Ståhlberg (andre vice
ordförande), Ann-Marie Pernulf,

Johanna Pallin (adjungerad,
MSF), Gunnar Welander, Fredrik

Åberg (nyval). 
Mitten från vänster: 

Thomas Flodin, Heidi Stensmy-
ren, Marie Wedin, Anna Rask-An-

dersen, Christina Berntsson. 
Längst fram från vänster:

Hans Hjelmqvist, Eva Nilsson Bå-
genholm, Mikael Rolfs (nyval).

läs mer Läs samtliga beslut
från 2007 års fullmäktigemöte
på ‹www.slf.se›

A

Läkarförbundets
nyvalda CS:

Texter från Läkarförbundets
fullmäktigemöte 2007: 
Tom Ahlgren, Agneta Borgström,
Karin Bergqvist, Uno Käärik,
Elisabet Ohlin
Foto: Urban Orzolek
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Avgift till
a-kassan sänks
Medlemsavgiften till Akademi-
kernas erkända a-kassa, AEA,
sänks med 55 kronor per må-
nad från 225 till 170 kronor, från
den 1 januari 2008. Det är det
goda läget på arbetsmarknaden
som minskat kassans kostna-
der, enligt AEA.

Avgiften har rört sig upp och
ner senaste året. När de nya a-
kassereglerna trädde i kraft
den 1 januari höjdes den från
90 kronor till 240 kronor. Den 1
september sänktes den till 225
kronor, och nu sänks den allt-
så ytterligare till 170 kronor. ■

Bristande kompetens
i äldreomsorgen
Regeringen vill ha en nationell
strategi för kompetensförsörj-
ningen inom äldreomsorgen och
tillsätter därför en utredning som
ska ta fram förslag på yrkes-
kriterier och bättre förutsättning-
ar för kompetens- och karriärut-
veckling. Betänkandet ska läm-
nas senast i november 2008.

Ett mål är att all personal ska
ha grundläggande yrkeskompe-
tens. Idag har endast 68 pro-
cent av undersköterskorna for-
mell omvårdnadsutbildning.
Bland dem som nyrekryteras är
siffran endast 58 procent. ■
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Catarina Andersson Forsman
slutar som VD på Sveriges lä-
karförbund vid årsskiftet. Hon
har utsetts till ny hälso- och
sjukvårdsdirektör i Stock-
holms läns landsting. 

– Jag slutar därför att jag har
fått en ny utmaning. Det hän-
der väldigt mycket inom
svensk sjukvård just nu. Det
blir spännande att tillsam-
mans med den politiska led-
ningen påverka sjukvården
mer direkt, säger hon.

Catarina Andersson Forsman
är i grunden barnröntgenlä-
kare och har haft en rad tunga
positioner inom svensk sjuk-
vård: chef för Socialstyrelsens
tillsynsmyndighet, studierek-
tor vid Karolinska institutet,
verksamhetschef i Umeå och
biträdande sjukhuschef i
Uppsala.

Kan det bli ett problem för
förbundet att Catarina An-
dersson Forsman går över till
arbetsgivarsidan?

– Nej, jag ser inga uppenba-
ra risker med det. Jag har
stort förtroende för Catarina
och för att hon kan skilja på
sina roller. När det gäller
Vårdval Stockholm så följer vi
utvecklingen och tycker att

den är bra. Det kan vara en
fördel för oss att Catarina har
förståelse för vårt perspektiv,
kommenterar Eva Nilsson
Bågenholm.

Nu tar vice VD Rolf Kris-
tensson över. I december
kommer  Centralstyrelsen att
diskutera hur rekryterings-
frågan ska lösas framöver. En
fråga gäller om VD också mås-
te vara läkare.

Björn Ramel

Läkarförbundets
VD slutar

Läkarförbundets avgående VD,
Catarina Andersson Forsman, på
årets fullmäktigemöte.




