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Vid Läkarförbundets fullmäktige 2015 gav förbundsordförande Heidi Stensmyren  
ett stetoskop med texten ”Lyssna på professionen” till folkhälso-, sjukvårds- och 
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Inledning
Läkarförbundet är läkarnas professionella och fackligliga organisation. Vi arbetar bland annat med opinions-
bildning, löner, arbetsmiljö, etik och anställningsvillkor, utbildning, forskning, sjukvårdspolitik, företagande och 
ledarskap.

En styrka är att majoriteten av Sveriges läkare är medlemmar i Läkarförbundet. Tillsammans får vi därmed större 
inflytande på arbetsförhållanden och den framtida inriktningen på hälso- och sjukvården. Glädjande är därför att 
Läkarförbundet nu rekryterat fler medlemmar än någonsin. Snart kan vi räkna ihop 50 000 medlemmar. 

Som representant för läkarprofessionen har Läkarförbundet stora möjligheter att påverka arbetsför-hållanden och 
viktiga beslut inom svensk hälso- och sjukvård. Därför träffar vi också regelbundet politiker och ledande tjänste-
män. Läkarförbundet har även satsat intensivt på allmän opinionsbildning via medierna med rekord i antal artiklar 
och radio- och tv-inslag. 

I enlighet med fullmäktiges beslut strävar både styrelse och kansli målmedvetet för ett både bredare och skarpare 
medlemsförbund. Ett Läkarförbund som prioriterar sina strider och vinner avgörande inflytande där det behövs 
som allra mest. Det är därför med stolthet jag på förbundsstyrelsens vägnar överlämnar årets verksamhetsberät-
telse till fullmäktiges delegater som redogörelse över genomförda och pågående insatser.

Heidi Stensmyren,  
ordförande i Sveriges läkarförbund
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förhandling
Läkarförbundet agerar för att förbättra arbetsvillkoren för läkare på alla sektorer. Vi träffar kollektivavtal med alla 
arbetsgivare som anställer läkare, såväl privata som offentliga. Med kollektivavtal kan vi representera medlem-
marna direkt gentemot arbetsgivarna och vi får inflytande över anställningsvillkoren. Förbundet arbetar för att 
förutsättningarna för de företagande läkarna ska vara så goda som möjligt. Vi samarbetar med andra organisatio-
ner vilket ger oss större möjligheter att påverka. 

Kommunal sektor
Under 2015 fortsatte det centrala partsarbetet om vilka förutsättningar som behövs för att stödja tillämpningen 
av modellen dialog chef-medarbetare i löneöversynen och kartläggning av vilka alternativa modeller som används 
lokalt och erfarenheterna av desamma. Läkarförbundet har uppmanat lokalföreningarna att i samband med 
överläggningen inför löneöversyn föreslå en lokal förhandlingsordning med lönesamtal först och sedan förhand-
lingar mellan de lokala parterna för att därigenom visa SKL att förbundet gått från en ren traditionell förhandling 
till en mera lokal och individuell lönebildning. För att ta reda på hur läkarcheferna ser på löneöversynsprocessen 
för Läkarförbundets medlemmar har en enkät skickats till förbundets medlemmar som är chefer på mellannivå 
och chef första linjen. Av resultatet framgår bl. a att 82 procent av cheferna genomförde löneöversynen för sina 
underställda läkare genom modellen med lönesamtal och i förhandlingar med läkarföreningen. 69 procent in-
stämde helt eller till viss del att förhandlingarna med läkarföreningarna bidrog till högre kvalitet i löneöversynen. 
86 procent var helt eller delvis nöjda med hur löneöversynen för läkare fungerar. Resultatet av enkäten att har 
presenterats för SKL.

Under 2015 har de centrala parterna fortsatt det partsgemensamma arbetet med att följa upp planeringen av 
kompetensutveckling för läkare. Detta i syfte att ta fram ett gemensamt underlag och identifiera samt sprida 
goda exempel på strukturerat arbete med kompetensutveckling. Under 2015 har de centrala parterna tagit del 
av distriktsläkarnas fortbildning i Landstinget Kalmar. Sedan 2007 finns det riktlinjer för kompetensutveckling som 
sedan vårdvalet infördes även gäller för privata enheter. Vårdföretagarna var också med vid detta tillfälle. Från 

Ordförandekonferensen i Tällberg 2015 diskuterade 
bland annat vision och strategi inför avtalsrörelsen 2017. 
Karin Grönberg illustrerade diskussionen.
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landstingshåll betonades vikten av initiativ och engagemang från läkarkåren, läkarkårens samverkan och gemen-
samma bild med politiken och primärvårdsförvaltningen om vikten av fortbildning, som framgångsfaktorn för att 
riktlinjerna för kompetensutveckling inom primärvården arbetades fram. 

I december 2015 presenterade SKL sitt arbete om kunskapsstyrning. Kunskapsstyrning är enligt SKL att genom 
styr-, lednings- och stödåtgärder skapa struktur och processer som leder till att bästa tillgängliga kunskap används 
i ett komplext system. SKL har spanat hos de bästa som är Inter Mountain Health System i Salt Lake City. Primär-
vården behöver stöd och därför tas ett nationellt system för PV-kvalitet, NPK nu fram.

De centrala parterna har bearbetat, analyserat och presenterat resultatet av en enkät till arbetsgivarna vid uni-
versitetssjukhusen som omfattade frågor/statistik rörande anställningsformerna för såväl legitimerade underläka-
re som specialistkompetenta läkare per den 30 april 2013. Andelen legitimerade underläkare med tidsbegränsad 
anställning har minskat från 21 procent 2006 till 17 procent 2013. I denna jämförelse ingår dock inte legitimerade 
läkare med särskilda tidsbegränsade ST-förordnanden enligt lag. Här har skett en stor förändring där antalet indi-
vider sjunkit från totalt 986 till 4. Andelen tidsbegränsat anställda specialister är ca 4 procent. 

De centrala parterna har under 2015 påbörjat arbetet med att undersöka och analysera möjligheterna att följa 
upp omfattning och fördelning av arbetad tid för läkare under jour och beredskap, utifrån verksamhetsplanering, 
arbetstidsförläggning och arbetsmiljö. Det innebär att undersöka vilka möjligheter som finns för att registrera 
läkares faktiskt arbetade tid under jour och beredskap samt fördelningen av arbetad och bunden tid under jour 
och beredskap. En genomgång görs av funktionaliteten i systemen Heroma, Gattsoft och Aditro/Personec när det 
gäller registrering av faktisk arbetad tid under jour och beredskap på tre sjukhus. Förekomsten av jourschablon 
kommer också att studeras.

Förbundet har uppmanat lokalföreningarna att tillse att alla medlemmar registrerar den faktiskt arbetade tiden 
under jour och beredskap och inte den avrundade tiden.

Med början under 2015 och med fortsättning under 2016 ska de centrala parterna följa upp löneavtalets tillämp-
ning och göra en fördjupad analys av den partsgemensamma lönestatistiken. Detta mot bakgrund av att löneö-
versynerna 2015 och 2016 saknar ett centralt angivet utrymme för den lokala löneöversynen. Uppföljningen 
kommer att ske utifrån den partsgemensamma lönestatistiken november 2015 och avse dels resultatet (procen-
ten) dels processen.

Läkarförbundet har tillsammans med lokalföreningarna arbetat med att förbereda sig för 2015 och 2016-års 
löneöversynsförhandlingar utifrån att Löneavtalet inte anger något garanterat utfall för läkargruppen.

Läkarförbundet har tillsammans med övriga arbetstagarparter på kommunal sektor mottagit SKL:s mål och inrikt-
ningsdokument i 2016-års avtalsrörelse. Läkarförbundet har diskuterat vilka eventuella yrkanden som ska läggas 
när det gäller de Allmänna Bestämmelserna, AB, om förhandlingarna mellan främst Kommunal och SKL föranle-
der förhandlingar/förändringar i AB. 

Läkarförbundet har under 2015 påbörjat förberedelserna inför 2017 års avtalsrörelse.

En information om arbetsgivarens skyldighet att informera lokalföreningarna om att läkare och arbetsgivare 
överväger att komma överens om AKAP-KL har utarbetats och skickats till lokalföreningarna samt det partsge-
mensamma riktlinjerna till arbetsgivare vid överenskommelse om AKAP-KL istället för KAP-KL.

En överenskommelse om finansiering av pensionsnämndens kansli vid KPA har träffats med anledning av det nya 
premiebestämda pensionsavtalet AKAP-KL. 

Under 2015 har samtal förts mellan parterna på kommunal sektor om ett förhandlingsordnings- och samarbets-
avtal. När det gäller avtal om förhandlingsordning dvs vilka regler (t ex varsel och medling) som ska gälla för de 
centrala avtalsförhandlingarna omfattas inte Läkarförbundet och Kommunal av KAF 00. SKL vill att samtliga sex 
parter ska omfattas av ett och samma avtal. Samtidigt med denna fråga diskuteras ett partsgemensamt organ för 
att diskutera gemensamma kommunala frågor t ex ekonomi, kompetensförsörjning mm. Parterna har gemensamt 
tagit del av Industriavtalet som inbegriper båda delarna.

Förbundet har fortsatt sitt arbete med arbetstidsfrågor med särskilt fokus på övertid. Frågorna har diskuterats 
inom Läkarförbundet och vid flera möten med lokalföreningarnas representantskap. Läkarförbundet har även 
löpande haft kontakter med SKL, bl. a när det gäller tolkning av regler rörande arbetstid i de Allmänna Bestäm-
melserna och i Specialbestämmelser för läkare. Det gäller särskilt landstingens slentrianmässiga bortskrivning av 
rätten till övertidsersättning.
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Under 2015 har debatten om läkares arbetstider fortsatt. Den nationella samordnaren för effektivare resursut-
nyttjande inom hälso- och sjukvården har lagt fram sitt förslag som också innehåller förslag om samplanering av 
scheman mellan olika yrkeskategorier mm. Förbundet har fortsatt ett långsiktigt arbete med en genomlysning 
av läkarnas arbetstidsfrågor ur olika aspekter. Arbete har inletts med ett externt företag för hjälp med en arbets-
tidsundersökning som bl. a innehåller insamling av detaljerade löne- och arbetstidsunderlag från vissa utvalda 
landsting. Målbilden är att vi ska kunna klargöra faktiska förhållanden och skapa faktabaserade argument inför 
kommande avtalsrörelse 2017.

Samtliga huvudavtalsparter på kommunala sektorn samarbetar inom arbetslivsområdet genom Arbetsmiljörådet 
(AMR). Under 2015 har AMR genomfört en uppföljning av samverkansavtalet FAS 05 genom intervjuer med sam-
verkansgrupper bl. a på vårdcentral. Information och dialog för att åstadkomma bättre arbetsmiljö och effektivare 
verksamhet lyfts fram som positivt. Viktigast i samverkan har varit viktiga förändringar i verksamheten t ex omor-
ganisationer. Det framkommer att det är bristande kommunikation mellan olika samverkans/beslutsnivåer. AMR 
kommer att följa upp detta under 2016. Läkarförbundet är också medlem i Föreningen Suntarbetsliv som  sedan 
2012 arbetar med förebyggande verksamhets- inflytande och arbetsmiljöarbete. Föreningens arbete vilar på tidi-
gare arbetsmiljöarbete mellan centrala parter för att bidra till hållbara arbetsvillkor och långsiktig god hälsa. Må-
let är att med hjälp av aktuell forskning och utvecklingsprojekt via föreningen Suntarbetsliv erbjuda verktyg och 
erfarenheter som hjälp till lokalt arbetsmiljöarbete. Under 2015 har Läkarförbundet medverkat i framtagande ett 
webbaserat dialogverktyg för bättre kommunikation vid möten, i framtagande av en ny arbetsmiljöutbildning för 
chefer och skyddsombud som kör igång under 2016 samt i material och redskap för chefer och skyddsombud när 
det gäller den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som träder i kraft 31 mars 2016. Forsk-
ningsarbetet bedrivs i samarbete med AFA Försäkring. Målet är att genom att sprida ny forskning och evidensba-
serad forskning förebygga skador och långvarig sjukfrånvaro. 

Läkarförbundet har som policy att arbeta med ett integrerat jämställdhetsperspektiv. Lokalföreningarnas arbete 
för jämställda löner följs årligen upp centralt genom att fråga om löneanalys och lönekartläggning genomförts. 
Könsuppdelad lönestatistik hålls tillgänglig för medlemmar. Förbundet har varit representerat i bl.a. Diskrimine-
ringsombudsmannens jämställdhetsnätverk.

Läkarförbundets förbundsstyrelse, lokalföreningarnas och yrkesförening-
arnas ordförande träffades i september för den årliga ordförandekonfe-
rensen för att diskutera framtida strategi för avtalsrörelsen. 
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Under året har Läkarförbundet fortsatt att påverka SKL om att underlätta och korta väntetiden att etablera sig 
på svensk läkararbetsmarknad för ”tredjelandsläkarna”. Regeringen tog under 2015 initiativ till att underlätta 
för nyanlända att etablera sig på arbetsmarknaden och gav Arbetsförmedlingen i uppdrag att tillsammans med 
arbetsmarknadens parter bl. a Läkarförbundet ta fram ett s k snabbspår till arbetsmarknaden och legitimation för 
nyanlända inom de reglerade hälso- och sjukvårdsyrkena. Syftet med snabbspåret är att underlätta och korta ner 
vägen till legitimation på ett rättssäkert sätt. Detta bl.a. genom bättre och tidigare information om Socialstyrel-
sens valideringsprocess och hur den kan påbörjas, yrkesanpassad svenskundervisning via Arbetsförmedlingen, att 
lärosäten på uppdrag av Arbetsförmedlingen tillhandahåller introduktionskurser inför Socialstyrelsens kunskaps-
prov samt bättre möjligheter att auskultera/praktisera genom införandet av handledararvode. Läkarförbundet 
fortsätter att försöka underlätta för praktik genom att matcha läkare som är villiga att handleda med sökanden 
via praktiknätverk.

statlig sektor
På statlig sektor finns tre huvudavtalsbärare, OFR S/P/O, Saco-S och SEKO. Arbetsgivarmotparten är Arbetsgivar-
verket. Läkarförbundet är medlem i förhandlingsorganisationen Saco-S. Sedan årsmötet 2011 har Läkarförbundet 
inte längre en egen plats i styrelsen, men Läkarförbundet har av de mindre förbunden valts att vara deras repre-
sentant i styrelsen.

Under 2015 har förhandlingar pågått om ett nytt premiebestämt pensionsavtal för födda 1988 och senare. En 
principöverenskommelse träffades i juni mellan Saco-S och Arbetsgivarverket och i november träffade parterna 
avtal PA 16 som innehåller två delar: dels avdelning 1 med det nya premiebestämda pensionssystemet dels avdel-
ning 2 för födda före 1988 som motsvarar pensionsbestämmelserna i PA 03. PA 16 börjar gälla fr o m 1 januari 
2016. Avdelning 1 kan i vissa fall även tillämpas för arbetstagare födda före 1988. 

För födda 1988 och senare gäller att arbetsgivaren betalar en premie som är 4,5 procent på lönedelar upp till 
7,5 inkomstbasbelopp och 30 procent på lönedelar mellan 7,5 och 30 inkomstbasbelopp. Därutöver avsätts en 
premie på 1,5 procent av lönen till en särskild försäkring, ålderspension flex, som gör det möjligt för arbetsta-
garen att gå ner i arbetstid i slutet av arbetslivet om arbetsgivaren medger det. För den som väljer att arbeta 
fram till pensionen bidrar premien till en högre ålderspension. För en del av premierna kan individen själv välja 
försäkringsgivare. I den pensionsgrundande lönen ingår även löneavdrag som föranletts av ledighet pga. sjukdom, 
föräldraledighet med stöd av Föräldraledighetslagen, graviditet med rätt till graviditetspenning utom när det gäl-
ler avsättningen för ålderspensions flex. 

För födda före 1988 gäller som huvudregel de gamla bestämmelserna om förmånsbestämd pension dvs. en viss 
andel av lönen vid pension. Dock kan det premiebestämda pensionsavtalet även komma att gälla för födda före 
1988 om arbetsgivare och arbetstagare ingår en skriftlig överenskommelse om det och i följande fall: för arbets-
tagare som inte tidigare har omfattats av förmånsbestämd statlig pension eller för arbetstagare som har en kort 
tidigare intjänandetid – maximalt fem år av statlig förmånsbestämd pension eller  i andra fall om särskilda om-
ständigheter talar för det. Innan arbetsgivaren och arbetstagaren ingår en skriftlig överenskommelse i fallen ovan 
ska arbetsgivaren informera berörd lokal arbetstagarorganisation om det tilltänkta beslutet. Den lokala arbetsta-
garorganisationen har rätt att begära förhandling med arbetsgivaren. 

När det gäller förenat anställda lärare tillika läkare födda 1988 och senare gäller att den pensionsgrundande 
lönen beräknas som om anställningarna hade utgjort en anställning. För försäkringsmedicinska rådgivare inom 
Försäkringskassan finns en ny reglering för födda 1988 och senare innebärande att om sådan arbetstagare har 
annan anställning utanför Försäkringskassan, att den pensionsgrundande lönen beräknas som att anställningarna 
hade utgjort en anställning förutsatt att det finns ett avtal mellan arbetsgivarna. 

En översyn av det partsgemensamma klassificeringssystemet BESTA har pågått under 2015. BESTA infördes i 
staten 2004 och används i lönebildnings- och lönestatistikarbetet. Läkarförbundet har lämnat förslag på att läkare 
inom arbetsområde utredning/inspektion och tillsynsarbete läggs i arbetsområde medicinskt arbete eftersom 
de utför arbetsuppgifter som är kopplade till rollen/kompetensen som läkare. Detta har tyvärr inte beaktats i 
översynen.

Förbundet är kontaktförbund för Saco-S-föreningen vid Rättsmedicinalverket. Då Saco-S-föreningen vid Rätts-
medicinalverket saknar ordförande har Läkarförbundet fått gå in som samtalsstöd för föreningen/lokal part för 
medlemmarna i Saco-S i många frågor bland annat när det gäller lönerevision och samverkan. En representant 
för rättspsykiatrikerna finns numera i den lokala styrelsen.
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privat sektor
Förhandlingar med Vårdföretagarna om kollektivavtalen rörande företagshälsovård (D) samt vård och behandling 
(E och F) har pågått under 2015. Avtalen är tillsvidareavtal utan något centralt fastställt löneökningsutrymme. 
Förhandlingarna har lett till förbättringar av föräldraledighetsförmånerna till sex månader med föräldralön om 
läkaren varit anställd fyra år eller fler i följd. 

Läkarförbundet har under 2015 arbetat för att den lönestatistik som tas fram av Vårdföretagarna ska ha högre 
kvalitet.

Förberedelse för förhandlingar med Arbetsgivaralliansen har påbörjats under 2015. Det tvååriga avtalet om 2,3 
procent i löneökningsutrymme per år löper ut 31 mars 2016. 

En översyn av kollektivavtalet med KFO har påbörjats under 2015.

Under 2015 har ett arbete pågått med Almega Bemanningsföretagen att kartlägga resursläkarbranschen. Läkar-
förbundet har sedan 2009 ett kollektivavtal med Bemanningsföretagen.

Saco-P (en sammanslutning av förbund inom Saco med medlemmar på privat sektor) har fortsatt sitt samarbete 
med gemensamma akademikerföreningar inom industrin. Läkarförbundet har tillsammans med andra berörda 
förbund inom Saco-P dels finansierat en lokalföreningsrekryterare som arbetar med att stärka den fackliga akti-
viteten inom branschen industri och kemi, bland annat läkemedelsindustrin dels finansierat ett projekt Akademi-
kernas Rekryteringsgrupp.

Under året har Läkarförbundet fortsatt arbetet med att höja den fackliga aktiviteten bland medlemmarna på pri-
vat sektor. För att stödja fackliga insatser har Läkarförbundet medverkat vid olika träffar mellan fackligt förtroen-
devalda och ledning för sjukvårdsföretag.

Förbundet har beslutat att bredda den regionala skyddsombudsverksamheten genom att lokalföreningarna ge-
mensamt med förbundskansliet ska arbeta med arbetsmiljöfrågor på den privata sektorn.

Läkarförbundet och SKL träffade en ny förhandlingsöverenskommelse om uppräkning av arvodena i den natio-
nella taxan för privatpraktiserande läkare. De nya arvodena gäller fr o m 1 januari 2016 t o m 31 december 2017. 
Möjlighet finns att förlänga överenskommelsen ytterligare 1 år. Uppräkning av samtliga arvoden och tak är för 
2016 2,0 procent och för 2017 1,9 procent. Vid en eventuell förlängning räknas beloppen upp med 1,95 procent 
för 2017. En gemensam skrivelse från SKL, Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna har skickats till Regering-
en med hemställan om att Regeringen bjuder in till trepartssamtal för att åstadkomma en utveckling och moder-
nisering av de nationella taxorna för läkare och fysioterapeuter.

Övrigt
Under 2015 har en ny chefshandbok tagits fram av förbundet. I den har vi samlat information både om hur för-
bundet kan stötta läkaren som är chef och om olika chefsbefattningar, avtal, arbetsrätt och ansvarsfrågor.

Under året har den nya yrkesföreningen Industriläkarföreningen haft stöd från avdelningen för arbetsliv och juri-
dik. Läkarförbundet har genomfört en löneenkät till föreningens medlemmar och hjälpt till med organiserandet 
av två nätverksträffar.
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rådgivning och juridiskt biträde
Den service som förbundet erbjuder, både medlemsrådgivningen och det juridiska biträdet, utgör centrala delar 
av Läkarförbundets verksamhet. Servicen bedrivs både lokalt och centralt och ges i form av både muntlig och 
skriftlig rådgivning och vägledning. Rådgivningsverksamheten kompletteras med en omfattande individinriktad 
förhandlingsverksamhet där vi företräder våra medlemmar gentemot deras arbetsgivare, såväl genom våra lokala 
företrädare som via det centrala förbundskansliets förhandlare. Vi företräder även i vissa fall medlemmarna i 
domstol, där under hösten ett mål initierades för prövning i Arbetsdomstolen. 

Förbundets verksamhet är mycket bred. Vår rådgivning omfattar därför också många olika områden. Kopplat till 
förbundets fackliga verksamhet kan nämnas exempelvis anställningsvillkor, lön, arbetstid, pension och arbets-
miljö. Inom förbundets professionsverksamhet ges råd och stöd rörande hälso- och sjukvårdsjuridik där frågorna 
avser exempelvis sekretess, journalförings- och intygsfrågor. Vi ger även biträde i ärenden där läkaren har anmälts 
till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Medlemmar kan 
dessutom få råd när det gäller Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd samt godkännandeprocessen för AT 
och ST.  Förbundet har även gett biträde till medlemmar vid överklaganden av Socialstyrelsens beslut att avslå 
ansökan om legitimation eller specialistkompetens i såväl Förvaltningsrätt som Kammarrätt.  Ofta omfattar den 
enskildes problemsituation en kombination av både utbildnings- och arbetsrättsliga frågor. Förbundet har konti-
nuerligt kontakter med Socialstyrelsen för att bringa klarhet i frågeställningar rörande myndighetens tillämpning 
av regelverken. Ett arbete har under året avslutats med att ta fram en skrift för att ytterligare höja kvaliteten av 
stödet till medlemmarna i dessa ärenden. Biträde har även getts i ett flertal ärenden rörande läkare från andra 
länder - både från EU och tredje land.

Förbundets målsättning är att servicen ska svara mot alla medlemmars behov av vägledning och stöd i frågor som 
rör deras anställning och övriga yrkesverksamhet. Såväl läkare med anställning som egenföretagare ges stöd och 
rådgivning utifrån sina respektive situationer. Servicen för studentmedlemmar är utformad utifrån det behov som 
föreligger under grundutbildningen.

Rådgivning till medlemmar är en mycket viktig del i förbundets arbete. 
Under året har bland annat en handbok för chefer tagits fram. Vi har 
deltagit i Stockholm Pride. 
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Affärsjuridiska frågor ligger inte inom Läkarförbundets egentliga verksamhetsområde. För att möta en efterfrå-
gan och för att ytterligare stärka och bredda området för Läkarförbundets service till medlemmarna samarbetar 
förbundet med en affärsjuridisk advokatbyrå. Genom samarbetet har under året en handfull ärenden handlagts 
av advokatbyrån. Mottagandet har varit positivt och ska fortsätta.

Allt fler medlemmar uttrycker önskemål om att arbeta längre upp i åldrarna och det finns all anledning att tro 
att individuella önskemål om att arbeta under mer flexibla former kommer att öka i omfattning. Alla medlemmar 
över 65 som önskar fortsätta, eller i perioder återgå till, sin yrkesverksamhet kan vara yrkesverksamma medlem-
mar och får då tillgång till individuell service och rådgivning avseende yrkeslivet. Pensionärsmedlemmar erhåller 
anpassad service framförallt avseende pensionsfrågor. 

Det är mycket viktigt att den service som Läkarförbundet erbjuder är lättillgänglig. Vid kontakter med förbundets 
lokalföreningar är det lokalföreningen som tar hand om medlemmens frågeställning med förbundet som central 
resurs när behov finns. Medlemmen kan även kontakta den centrala rådgivningen direkt. Rådgivningen, som all-
tid är bemannad av två handläggare, nås via e-post, formulär på hemsidan eller telefon. Utöver detta finns alltid 
handläggare på kansliet under kontorstid. Både medlemmarna, de förtroendevalda och lokalföreningskanslierna 
kan vända sig till den centrala rådgivningen för att få råd och vägledning. Beslut har under år 2015 fattats om att 
utöka den centrala medlemsrådgivningens öppettider i två steg under 2016. 

Med målsättningen att förbättra rådgivningsverksamheten pågår ett kontinuerligt arbete med att vidareutveckla 
våra interna administrativa system och rutiner. Det arbetet har under året gått vidare genom en uppgradering av 
de befintliga IT-systemen för ärendehantering samt genom att planera och påbörja genomförandet av kansliin-
terna utbildningar i ärendehanteringssystemen.

Insatser pågår för att fortsatt utveckla lönestatistiken till både form, omfattning och innehåll. Förbundet har fort-
satt genomföra en löneenkät till medlemmar i MSF som arbetat som underläkare under sommaren 2015. Resul-
tatet har publicerats på hemsidan och används av förbundet vid lönerådgivning. Enkät har sänts ut till medlem-
mar i Industriläkarföreningen och lönestatistiken har sammanställts och presenterats på förbundets webbsidor. 

När det gäller förbundets chefsmedlemmar har en Chefshandbok färdigställts under 2015 som tar upp väsentliga 
chefs- och ledarskapsfrågor samtidigt som vikt läggs vid villkorsfrågor. 

Arbetet med karriärfrågor har fortsatt, bland annat genom att fortsätta genomföra karriärkvällar i samarbete med 
Läkartidningen. På förbundets webbplats finns sidor som innehåller karriärrådgivning.

Medlemsnöjdheten vid kontakter med medlemsrådgivningen har likt tidigare år granskats genom en enkätunder-
sökning.
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nöjdhet med medlemsrådgivningen, enligt webbenkät. 1 instämmer inte alls – 6 instämmer helt.

Verksamhetstal och resultatanalys

Medlemsrådgivningen   2015 2014

Antal kontakter, cirka  7632* 6 837

Antal individärenden  536 611

  varav ansvarsärenden  56 74

*Registrering av kontakter har under året försvårats med 
anledning av byte av medlemssystem, varför antalet kon-
takter ovan sannolikt varit högre.

Medlemskategorier som kontaktat  
medlemsrådgivningen 2015    %

Yrkesverksamma medlemmar   92 

Pensionerade medlemmar   4

Studenter   3

Kompletteringsläkare   1

Medlemsnöjdheten vid kontakter med medlemsrådgivningen har likt tidigare år granskats genom en enkätundersökning. Med 
särskilt fokus på tillgängligheten för rådgivningen kan konstateras att nöjdheten avseende ”Lätt att komma i kontakt” med 
rådgivningen är betydligt högre än nöjdheten avseende ”Tillräckliga öppettider”. En förklaring till detta kan vara att kontakterna 
sker på flera olika sätt, inte enbart genom telefonsamtal. Rådgivningen besvarar en stor mängd e-postmeddelanden (inkommer 
drygt 5000 mail per år) och frågor kan ställas via formulär på hemsidan. Svarstiden för medlemmarnas frågor via e-post och 
hemsida har successiv kortats ned avsevärt och mail besvaras i regel inom 12 timmar. Nöjdheten bedöms sammantaget vara 
fortsatt hög. Ett antal frågor har ställts om i vilken utsträckning respondenten instämmer med olika aspekter av medlemsråd-
givningen på en sex-gradig skala. De som svarat 4, 5 eller 6 anses vara nöjda. Sett till andelen nöjda är resultaten något bättre 
2015 jämfört med 2014.

Två nya frågor kring värdet/nyttan med att vara medlem och om man skulle rekommendera en kollega ställdes 2015. Eftersom 
frågorna är nya saknas jämförelsedata bakåt i tiden.

nytta med att vara medlem andel

stor & ganska stor nytta  71%

ingen & ganska liten nytta  26%

vet ej  2%

rekommendera kollega bli medlem andel

ja  89%

nej  11%
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professionsfrågor och förbundspolitik
Läkarförbundets arbete med professions- och förbundspolitik syftar främst till att ta till vara medlemmarnas yrkes-
mässiga intressen, att främja utbildnings- och vetenskapliga intressen och samtidigt främja sjukvårdens ändamåls-
enliga utveckling. I det senare ligger arbetet för en patientsäker och högkvalitativ vård samt förbättrad folkhälsa.

Under 2015 har god utbildning, kontinuerlig fortbildning och forskningsaktiva läkare fortsatt vara prioriterade frå-
gor för förbundet. Sjukvård av hög kvalitet kräver välutbildade och kompetenta läkare. Likaså bygger medborgar-
nas förtroende för läkarkåren på att läkarna har den kompetens de behöver. Arbetet med att underlätta inträdet 
för läkare med utländsk utbildning på den svenska arbetsmarknaden har varit en viktig fråga, såväl centralt som 
lokalt, mot bakgrund av regeringens satsningar och flyktingsituationen. 

Frågor som rör sjukvårdens organisation, styrning och finansiering har också fortsatt vara en angelägenhet för för-
bundet. Diskussionerna har till del styrts av regeringens uppdrag till en nationell samordnare för effektivare resurs-
utnyttjande inom hälso- och sjukvården. Förbundet har, när det gäller kostnadseffektivitet, fört fram att läkarkonti-
nuiteten måste stärkas, att det måste inrättas tillräckligt många vårdplatser på rätt vårdnivå, att läkarförsörjningen 
måste balanseras i relation till befolkningens behov och att användningen av vårdens kompetenser måste förbätt-
ras. Ändamålsenliga beslutsstöd, som stödjer individuellt beslutsfattande och utvecklingen av vården, är självklara 
delar. När det gäller långsiktig finansiering har vi tillsammans med andra vårdprofessioner krävt att regeringen 
tillsätter en bred parlamentarisk kommitté med uppdrag att lösa den hotande finansieringskrisen i välfärden. 
Patientens inflytande och patienten som medskapare i sin egen vård, har fortsatt varit en viktig utvecklingsfråga i 
hälso- och sjukvården. Läkarförbundet har bland annat framhållit kontinuitet i relationen mellan patient och läkare 
som en viktig del för att göra hälso- och sjukvården mer patientcentrerad. 

Under Almedalsveckan på Gotland arrangerade Läkarför-
bundet flera välbesökta seminarier. 
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etik 
Många av de frågor Läkarförbundet arbetar med har en tydlig koppling till etiska aspekter. Läkarnas arbete ska 
utgå ifrån ett etiskt förhållningssätt och en värdegrund baserad på respekt för mänskliga rättigheter. Etikperspek-
tivet behöver hållas levande i läkarens dagliga arbete och förbundet har därför under året fortsatt att arbeta för 
att öka läkarkårens kunskaper och medvetenhet i medicinsk-etiska frågor och synliggöra etiska frågeställningar i 
den kliniska vardagen. Bland annat har förbundet tillsammans med Svenska Läkaresällskapet anordnat en etikdag 
på temat behovsprincipen. Förbundet har även genom Etik- och ansvarsrådet varit värd för ett nordiskt etikmöte 
tillsammans med etikdelegationerna från de övriga nordiska läkarförbunden.

Till Läkarförbundets fullmäktigemöte togs det fram en rapport om läkared. Fullmäktige beslutade därefter att 
inte gå vidare med att ta fram en svensk läkared. Istället fick förbundet i uppdrag att inleda en översyn av Läkar-
förbundets etiska regler och att arbeta för att kännedomen om de etiska reglerna ökar. Detta arbete har inletts, 
bland annat genom att de nuvarande etiska reglerna har varit på remiss till förbundets delföreningar och genom 
att Etik- och ansvarsrådet börjat diskutera hur de etiska reglerna skulle kunna uppmärksammas i samband med 
läkarexamen. 

Läkarförbundet har fortsatt att arbeta för en tydligare och mer ändamålsenlig reglering kring läkares och annan 
legitimerad hälso- och sjukvårdspersonals frivilliginsatser vid till exempel idrottstävlingar och andra evenemang. 
Socialstyrelsen avrapporterade under våren ett regeringsuppdrag om vilka åtgärder som krävs för att legitimerad 
vårdpersonal ska kunna arbeta inom ideell föreningsverksamhet. Förbundet har därefter, tillsammans med bl.a. 
Riksidrottsförbundet och Vårdförbundet, uppvaktat regeringen för att komma vidare i frågan. Regeringen har 
sedan gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett informationsmaterial för ideella föreningar. Detta ska syfta 
till att tydliggöra gällande krav och därigenom underlätta för hälso- och sjukvårdspersonal att verka inom ideella 
föreningar.

Läkarförbundet har även, bl.a. inom Rätt till vård-initiativet, varit fortsatt aktivt engagerat i frågan om rätt till vård 
på lika villkor för asylsökande och papperslösa personer i Sverige. Förbundet har också i World Medical Associa-
tion (WMA) varit med och röstat fram WMA Resolution on global refugee crisis. I resolutionen uppmanas värl-
dens länder att i den rådande flyktingkrisen ha en hög beredvillighet att ta emot flyktingar och ge dem tillgång till 
sådan service att de kan leva ett värdigt liv. 

Klagomålsutredningen har haft i uppdrag att se över den nuvarande hanteringen av klagomål mot hälso- och 
sjukvården och föreslå hur hanteringen kan bli enklare, effektivare och mer ändamålsenlig. Utredningen läm-
nade sitt slutbetänkande i december. Läkarförbundet har aktivt medverkat i utredningen genom representation i 
utredningens expertgrupp och har även svarat på det delbetänkande som lämnades under våren.

Förbundet har vid dialogfora hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) diskuterat frågor om bl.a. systemet för 
och inriktningen av tillsynen över hälso- och sjukvården.

Förbundet ingår även i den arbetsgrupp inom World Medical Association (WMA) som nu ser över Geneve-de-
klarationen (”WMAs läkared”). Denna deklaration antogs redan 1948 och är ett av WMA:s mest grundläggande 
dokument. Revision av deklarationen behöver ske med stor försiktighet, men Läkarförbundet har bl.a. föreslagit 
att skrivningar om respekt för patientens autonomi och vikten av att arbeta enligt vetenskap och beprövad erfa-
renhet (”good medical practice”) tas in i deklarationen. Revisionen beräknas vara klar hösten 2017. 

folkhälsa 
År 2014 presenterade Läkarförbundet policyprogrammet Det ska vara lätt att göra rätt. I programmet tydlig-
gör förbundet att ansvaret för folkhälsoinsatserna i allt väsentligt åvilar andra organ än hälso- och sjukvården, 
men att sjukvården och läkarna har en viktig uppgift att driva på utvecklingen. Det folkhälsopolitiskaprogrammet 
presenterades vid WMA-konferensen Social Determinants of Health and the Medical Association i London i mars 
2015. Under året har förbundet varit fortsatt engagerat i NCD-nätverket och Tobacco end game. 

Klimat och hälsa 
En arbetsgrupp inom förbundet har under 2015 arbetat fram en policy för Klimat och hälsa som beskriver hur lä-
karkåren och Läkarförbundet kan bidra positivt i klimatfrågan. Policyn ska stimulera den fortsatta utvecklingen av 
preventiva och adaptiva klimat- och hälsoåtgärder inom hälso -och sjukvården på lokal, nationell och global nivå. 
Läkarförbundet föreslås bland annat identifiera och stödja åtgärder som både minskar miljöpåverkan, men också 
leder till förbättrad hälsa, såsom hållbar energiförbrukning, hållbara transportsystem och ändrad produktion och 
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konsumtion av mat. Förbundet ska även verka för en anpassning av hälso- och sjukvården till kommande klimat- 
och miljöförändringar. Därutöver ska förbundet arbeta globalt då klimatets hälsoeffekter är globala och måste 
lösas i en anda av jämlikhet, förbättrat samarbete och respekt för mänskliga rättigheter.

Jämlik hälsa
Läkarförbundet genomförde ett seminarium i Almedalen 2015 tillsammans med fyra andra fackförbundsord-
förande som ett bidrag till regeringens mål om att stänga alla påverkbara klyftor i hälsoskillnader under en gene-
ration. Seminariet organiserades som ett antal rundabordssamtal och som mottagare av resultaten från diskus-
sionerna var sjukvårdsminister Gabriel Wikström. Förbundet förbereder nu en fortsättning genom att fördjupa 
och utveckla frågan i Almedalen 2016. Under året har vi också fortsatt medverka i Nationell plattform för jämlik 
hälsa och vård, där SKL har samlat ett antal myndigheter och organisationer. 

sjukvårdspolitik 
Förbundet har under det senaste året mycket aktivt deltagit i den sjukvårdspolitiska debatten, med ett stort 
antal publicerade artiklar som också har samlats på vår webbsida. Frågor om  sjukvårdens struktur, styrning och 
finansiering är frågor som har varit på högkant. Flera statliga utredningar har berört, eller direkt arbetat med 
dessa frågor, bland annat regeringens nationelle samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och 
sjukvården, utredningen om den högspecialiserade vården, välfärdsutredningen och inte minst, utredningen om 
ny indelning av län och landsting. Förbundet har medverkat i utredningen om effektivare resursutnyttjande inom 
hälso- och sjukvården och har haft möten med de andra utredningarna under hand. Under 2015 inledde vi också 
ett fortlöpande samarbete med patientorganisationerna samt bjöd mer systematisk in andra aktörer till lunch-
möten i syfte att redogöra för förbundets hållning i olika sjukvårdspolitiska frågor. En annan stor aktivitet på det 
sjukvårdspolitiska området är Sverigeronden som är ett led i arbetet med att närmare knyta ihop det lokala och 
centrala arbetet.  

Ett viktigt arbete för att samla förbundets ståndpunkter i den sjukvårdspolitiska debatten och när det gäller fram-
tidens sjukvård har varit arbetet med att ta fram ett nytt sjukvårdspolitiskt program. Arbetet har bedrivits under 
hela 2015 i den sjukvårdspolitiska arbetsgruppen. Ett förslag till nytt sjukvårdspolitiskt program har presenterats 
i en remiss till delföreningarna och lagts ut på hemsidan för synpunkter och inspel från medlemmar. Efter remiss 
och bearbetning ska programmet färdigställas inför fullmäktige 2016.

Opinionsbildning genom ett aktivt pressarbete. 
Under året har Läkarförbundet satsat på pressarbete 
vilket har gett resultat i ökad synlighet.
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Antalet vårdplatser har sjunkit under hela 2000-talet och har fortsatt sjunka även mellan 2013 och 2014. I vårt 
arbete i den statliga utredningen om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, har vi bland an-
nat drivit att huvudmännen bör styra mot en beläggningsgrad i akut somatisk vård på cirka 85 procent mot som 
ofta gäller i dag 90-105 procent. Vi har påtalat behov av att utöka antalet rehabiliteringsplatser inom exempelvis 
neurologi, ortopedi och stroke. Även en  välfungerande utskrivningsprocess bidrar till att avlasta sjukhusen. I 
början av 2015 presenterade samordnaren ett betänkande om den så kallade betalningsansvarslagen. Förbundet 
hade överlämnat sin egen utredningsrapport Utskrivningsklara patienter till samordnaren och kunde konstatera 
att flera förslag gick i takt med förbundets ståndpunkter. Förbundet svarade även på remissen under sommaren 
2015. Under hösten bistod förbundet lokala läkarföreningarna med en mall för lokalt anpassade debattartikel om 
vårdplatssituationen.  

I juni lade förbundet sin rapport Patientansvarig läkare för en bättre läkarkontinuitet. PAL-rapporten presente-
rades också på ett av förbundets seminarier i Almedalen 2015. Under hösten har en kortversion av programmet 
spridits och PAL har lyfts fram i artiklar, ledare och i olika sammanhang där förbundet har varit representerat.

Förbundet har fortsatt arbeta aktivt för en bättre läkarkontinuitet. Tillsammans med Sjukhusläkarna togs en enkät  
fram, i slutet av året, om läkares kännedom om patientlagen och förutsättningar för läkarkontinuitet.   

Läkarförbundet har under året genomfört det tredje steget i arbetet med att utvärdera primärvårdens vårdval 
och verka för ökade resurser i primärvården. De två tidigare stegen har utgjorts av bemanningskartläggningen 
som redovisades mars 2013 och kartläggningen av hur primärvårdens resurser och produktion utvecklats i anslut-
ning till att det obligatoriska vårdvalet infördes.   

Utvärderingens tredje steg  har gett läkare som är kliniskt verksamma i primärvården möjlighet att framföra sin 
syn på hur olika delar av vårdcentralernas verksamheter fungerar. Detta har gjorts genom en enkät vårvintern 
2015 riktad till alla de 6 600 specialistläkare och 2 100 ST-läkare som arbetade vid landets vårdcentraler. Enkäten 
understöddes av en stor mängd av informationsinsatser. Svarsprocenten uppgick till 60 procent för specialist-
läkarna och 59 procent för ST-läkarna i allmänmedicin. Patientvården, arbetet på vårdcentralen, landstingens 
styrning, IT och möjligheterna till kunskapsutveckling och ST-tjänstgöringen är de områden som undersökningen 
fokuserat på och som kommer avrapporteras genom en serie delrapporter. Den första delrapporten som beskrev 
hur specialistläkarna uppfattade sina möjligheter till kunskapsutveckling och fortbildning publicerades i novem-
ber 2015. Redan till Almedalen 2015 fanns ett underlag om stabil läkarbemanning och kontinuitet, inför ett av 
förbundets seminarier.

I oktober 2015 presenterades en basrapport som beskrev metod och svaren på bakgrundsfrågorna. Rapporten är 
främst tänkt att fungera som en metod- och faktabeskrivning, kopplad till de övriga delrapporter där de olika del-
resultaten från undersökningen presenteras, men innehöll också beskrivande delar som fördjupat kunskaperna 
om primärvårdens organisation och uppbyggnad. Läkartidningen har parallellt med rapporterna haft reportage 
som gett en fördjupad bild av de förhållanden som beskrivs i rapporterna. Enkätens resultat har även presente-
rats i anslutning till Sverigeronden. Särskilda rapporter med lokala resultat har tagits fram för Skåne, Kalmar och 
Västerbotten.  

Förbundet har fortsatt verka för en mångfald av vårdgivare. I resultaten av primärvårdsenkäten sticker privat 
drivna ägarledda mindre vårdcentraler ut positivt när det gäller förutsättningarna att erbjuda god vård och 
service till sina patienter – trots att kostnaderna på dessa vårdcentraler inte är högre. En skrivelse har skickats 
till Välfärdsutredningen där vi avstyrkte ändringar i HSL som innebär att landstingen inte ska vara skyldiga att ha 
vårdvalssystem i primärvården. Förbundet har även ingått i referensgruppen till Välfärdsutredningen. Vi har också 
tillsammans med SKL och Fysioterapeuterna skickat en skrivelse till Socialdepartementet med hemställan om att 
Regeringen bjuder in till trepartssamtal för att åstadkomma en utveckling och modernisering av de nationella 
taxorna för läkare och fysioterapeuter. 

Under året har förbundet fortsatt arbetat för läkarmedverkan i äldrevården bland annat genom att delta i en 
arbetsgrupp inom SKL om vården av mest sjuka äldre, där flera fackförbund inom vård och omsorg ingår. En reha-
biliteringskonferens anordnades under hösten och en folder om samordnad individuell planering (SIP) har tagits 
fram. I vårt arbete i den statliga utredningen om effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, har vi 
haft en positiv hållning i diskussioner om att införa möjlighet för kommunen att anställa läkare.



16

arbetsmarknad 
Läkarförbundet har inom ramen för Sacos rapport ”Framtidsutsikter” tagit fram texter och analyserat den fram-
tida arbetsmarknaden för läkare. Förbundet gör bedömningen att det är liten konkurrens om jobben för yrkeser-
farna läkare. För nyexaminerade läkare kan arbetarmarknaden generellt sägas vara i balans, dock får många vänta 
länge på en AT-tjänst. Vi ser en tendens till en något kärvare arbetsmarknad för nyutexaminerade, inte minst i 
storstäder, där korta anställningar ökar och unga läkare bli utlasade. Under året har förbundet  deltagit i möten 
och träffat Nationella planeringsstödet på Socialstyrelsen (NPS) för att påvisa vikten av förbättringar av informa-
tion och beräkningar av läkarnas kompetensförsörjning.

I maj 2015 stod Läkarförbundet värd för SNAPS (Samnordisk arbetsgrupp för prognos- och specialistutbildnings-
frågor). Förutom de övriga nordiska läkarförbunden deltog även Socialstyrelsen. Bland annat nordisk arbetsmark-
nad, framtida försörjning av läkare och migrationsfrågor kopplade till arbetsmarknaden för läkare diskuterades.

Under 2015 har regeringen lanserat det så kallade snabbspåret för ett antal yrkesgrupper. Läkarförbundet har 
varit med och tagit fram snabbspåret för läkare. När snabbspåret lanserades i december närvarade Läkarförbun-
det under en paneldebatt samt efterföljande arbetsmarknadsmässa. Arbetet med snabbspåret har pågått under 
hela 2015 och fortsätter 2016. Läkarförbundet fortsätter att arbeta med frågan hur läkare utbildade utanför EU/
EES snabbt, med fortsatt god patientsäkerhet, ska kunna komma in och arbeta i den svenska sjukvården. Under 
2015 har vi haft partsgemensamma samtal med SKL om praktik för läkare. Vi har haft möjligheter att ge synpunk-
ter på Socialstyrelsens förslag till ändrad process för vägen till legitimation. Läkarförbundet har även arbetat med 
egna projekt för att underlätta vägen till svensk legitimation för kollegor utbildade utanför EU/EES. Arbetet med 
praktiknätverket där en kontakt etableras mellan å ena sidan nyanlända läkare som är i behov av en praktikplats 
inför kunskapsprovet eller provtjänstgöringen, å andra sidan etablerade läkare som är villiga att handleda, har 
fortsatt. Läkarförbundet har även påbörjat ett arbete med fadderskapsutbyte och hade tillsammans med Svenska 
Läkaresällskapet en fadderfika i december. Dessutom har lokala föreningar påbörjat ett flertal olika initiativ runt 
om i landet såsom egna lokala samarbeten med arbetsgivare om introduktioner. 

Ledarskap 
Läkarförbundet anser att fler läkare ska få möjlighet att bli chefer. Det är en naturlig och attraktiv karriärväg för lä-
kare. Läkare har med sina medicinska kunskaper särskilt goda förutsättningar att leda kunskapsintensiva verksam-
heter. Läkarförbundet arbetar kontinuerligt med frågor rörande medlemmar som är chefer. Detta är en mycket 
viktig medlemsgrupp. I förbundets medlemsrådgivning finns möjlighet att få information kring chefsrollen och 
vilka villkor som är viktiga att beakta som chef. Det finns olika chefsavtal att tillgå på förbundets hemsida. Bland 
annat finns det goda möjligheter att få hjälp med arbetsrättsliga frågor som exempelvis arbetstider, frågor kring 
arbetsmiljö samt avtals- och lönefrågor men också möjligheter att diskutera olika frågor och få stöd i karriärpla-
nering och tankar kring ledarskap. Chefsföreningen är ett bra forum som besitter mycket kunskap och kompetens. 
Chefsnätverk, för alla som är medlemmar i Chefsföreningen, är en bra kontaktyta. 

I november anordnades den första Sverigeronden i Skåne. Med 
Sverigeronden vill Läkarförbundet, i samarbete med lokalfören-
ingen, träffa politiker, i majoritet och opposition samt landstings-
ledning, i alla landsting under de närmaste åren.
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Förbundets är representerat i Saco:s chefsnätverk. Där utbyter förbundet erfarenheter och får idéer om hur vi 
aktivt kan stödja chefer på bästa sätt. Inom ramen för ett samarbete med Saco erbjuder förbundet prenumera-
tion på Chefsnyheterna, ett nyhetsbrev som stöd för omvärldsbevakning av chefs- och ledarskapsområdet – bland 
annat ny forskning men även en del allmänna nyheter som rör ledarskap. 

En Chefshandbok har färdigställts under 2015. Handboken tar upp både väsentliga chef- och ledarskapsfrågor 
samt villkorsfrågor för chefer. I boken återges intervjuer med medlemmar som arbetar som chefer idag och delar 
erfarenheter och råd till dem som står i begrepp att söka en chefstjänst. 

Ett samarbete har initierats med Handelshögskolans IFL. Ett förslag till chefsutbildning har tagits fram som kan 
erbjudas medlemmar till ett rabatterat pris. Kontakter har även tagits och anbud inhämtats för att skapa ett men-
torsprogram som kan erbjudas förbundets medlemmar i hela landet. Tillsammans med Svenska Läkaresällskapet, 
Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag och Läkarförbundets Chefsförening, är vi part i en chefläkarutbildning 
som under några år samlat  chefläkare från hela landet till diskussion och utbildning främst inom patientsäker-
hetsområdet. Under året har den tredje omgången slutförts och även en fjärde startats. Inom samarbetet har 
också ett chefsläkarnätverk etablerats för att kunna kanalisera synpunkter från gruppen. Under året ordnades 
också i samarbete en temadag om patientsäkerhet. Förbundet är i planeringsstadiet för en chefsdag där aktuella 
ämnen som berör chefer kommer att tas upp.

It, läkemedel och medicinteknik
Läkemedel, IT och medicinteknik är vitt och omfattande sakområden och rymmer ett stort antal både stora som 
små frågor. I och med digitaliseringen har frågan om förbättrade IT-stöd för läkemedelsordinationer fått en allt 
större betydelse inom läkemedelsområdet. Journalsystem, nationella vårdsystem, hälsoappar m.m. är inte heller 
bara IT-frågor utan betraktas som medicintekniska produkter. Digitaliseringen har alltså inneburit att sakområ-
dena läkemedel, IT och medicinteknik alltmer går i varandra. 

Läkarförbundet har under året strävat efter ökad delaktighet i strategiska beslut om läkemedel, IT och medicin-
teknik. Besvarandet av remisser, förfrågningar och deltagande i olika typer av referens- och samrådsgrupper har 
därför varit omfattande. Området präglas av en mängd små men för läkarkåren betydelsefulla aktiviteter. Läkar-
förbundet följer alla aktiviteter noggrant och många betydande kontakter tas i syfte påverka beslut och insatser i 
rätt riktning. 

Nationella läkemedelsstrategin (NLS) som varit igång sedan 2011 har under året fått en omstart. En reviderad 
strategi för åren 2016-2018 antogs av regeringen i slutet av året och en ny handlingsplan för 2016 finns på plats. I 
NLS är förbundet representerat såväl i högnivågruppen som i expertgruppen. Därutöver är förbundet engagerat i 
flera av NLS-aktiviteterna och i den årliga omvärldsanalysen som utgör underlag till nästkommande års handlings-
plan. Ett lyckat projekt som förbundet drivit på rör ePed (kunskapsstöd för läkemedelsbehandling av barn). Under 
2014 beslutade regeringen att avsätta 15 miljoner för att möjliggöra nationell förvaltning och spridning – och 
under hösten 2015 gjordes ePed tillgängligt för alla landsting via SIL. En annan viktig fråga som Läkarförbundet 
har lyft fram är att reglerna för hållbarhetstider bör ses över och att Sverige bör ta initiativ och lyfta frågan på 
EU-nivå. Inom ramen för NLS återfinns en rad viktiga frågor som rör  ordinationsprocessen – t.ex. gemensam 
läkemedelslista, nationella beslutsstöd, generisk ordination – som förutsätter att ändamålsenliga IT-stöd finns på 
plats. Förbundet har vid flertal tillfällen fört fram att det krävs bättre samordning mellan NLS och den nationella 
e-hälsostrategin. 

Även den nationella e-hälsostrategin är under översyn och regeringen har aviserat att en ny vision för det fram-
tida e-hälsoarbetet kommer att presenteras under våren 2016. Läkarförbundet är givetvis också engagerat i dessa 
frågor. 

Att förbättra tillgången till information om patientens läkemedelsbehandling är ett mycket viktigt arbete för att 
kunna uppnå målet med en säker och ändamålsenlig läkemedelsbehandling. Läkarförbundet har därför sedan 
många år arbetat för att en nationell läkemedelslista ska bli verklighet. Som ett led i detta arbete arrangerade 
förbundet under året rundabordssamtal med en rad olika centrala aktörer för att diskutera hur vi kan hitta en väg 
framåt mot en nationell läkemedelslista. Läkarförbundet har också representation i Ineras styrgrupp för Journal- 
och läkemedelstjänster som bland annat handhar frågor som rör nationell ordinationsdatabas (NOD), nationell 
patientöversikt (NPÖ) och tjänsten Journal via nätet. Förbundet har också ingått i programrådet för Vitalis och i 
övrigt medverkat och deltagit i ett stort antal möten och konferenser på områdena läkemedel, IT och medicintek-
nik.  
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Synlighet på mötesplatser för läkare är en del i att öka kunskapen om Läkarför-
bundets arbete. Här syns vi på Karriärmässan, kvalitetsmässan i Göteborg och 
den färdiga montern innan Riksstämman i Stockholm öppnade.

sjukskrivningsprocessen 
Läkarförbundet arbetar med sjukskrivningsfrågan både ur professionsperspektivet och ett mer fackligt perspektiv 
då läkare själva blir sjukskrivna. Ur ett professionsperspektiv verkar förbundet för att läkare ska få goda förutsätt-
ningar för arbetet med en högkvalitativ och rättssäker sjukskrivningsprocess. Under 2015 har vi träffat ansvarig 
minister och riksdagens socialförsäkringsutskott. Ett informationsblad har tagits fram om förbundets hållning i 
frågor om sjukskrivningsprocessen. En större remiss har varit den parlamentariska socialförsäkringsutredning-
ens slutbetänkande. Arbetet i olika  grupper knutna till SKL:s och Försäkringskassans olika projekt, som Stöd för 
rätt sjukskrivning, Differentierad sjukförsäkringsprocess (enklare intyg) och Mobiliseringsprojektet har fortsatt. 
Förbundet har under hand också deltagit i möten om en fortsatt digitalisering av sjukintygen samt deltagit i dis-
kussioner om att minska  och förenkla övriga läkarintyg. Vi arrangerade också ett rundabordssamtal om digitalise-
ringen av intygen. 

Läkarförbundet fortsatte sitt engagemang i  Nationellt Försäkringsmedicinskt Forum, som bland annat arrangera-
de en  nationell konferens i september 2015. Under konferensen ordnade förbundet ett seminarium om digita-
lisering av intygen. Med anledning av  regeringens åtgärdsprogram för sjukfrånvaron deltog vi i ett partsmöte på 
Socialdepartementet och kommenterade programmet i skrivelse till departementet. Under året har förbundet 
också medverkat i en förstudie om finansiell samverkan i Kalmar.

Hållbart arbetsliv
Inom arbetsmiljöområdet arbetar Läkarförbundet för att förhållanden i läkares arbete ska stödja och utveckla yr-
kesansvaret. Målsättningen är att öka läkares inflytande över sin arbetsmiljö. Läkares arbetssituation ska ge goda 
förutsättningar att axla det ansvar som yrket medför på ett långsiktigt hållbart sätt. 

Förbundet har under året initierat ett samlat grepp kring lika rättigheter och möjligheter. Arbetet kommer att 
fortsätta under kommande år.

Under året har frågan om sjukskrivningar och ohälsa varit högt på agendan i synnerhet frågan om psykosocial 
arbetsmiljö. Sjukskrivningar som en del av läkares arbetsuppgift men även sjukfrånvaron i läkargruppen har beretts 
vid ett flertal möten. Sjukskrivningar till följd av psykiatriskt relaterade problem har nått en kritisk nivå vilket har 
uppmärksammats i förbundsarbetet. Till följd av det har kommande föreskrift om social och organisatorisk  arbets-
miljö lyfts fram för att adressera metoder mot stress och negativ arbetsbelastning till förmån för goda psykosociala 
arbetsförhållanden för läkare. Insatser har genomförts för att stärka arbetsmiljöfrågans integration inom andra sak-
områden såsom exempelvis ledarskap, IT och organisationsförändringar. Under året har inventering av landstings- 
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och regioners arbetsmiljöarbete och lokalföreningens involvering i detta genomförts. Ett nätverk för lokalföreningar-
nas Huvudskyddsombud, HSK har startats för att stötta och utveckla skyddsombudsarbetet. Ett arbete som är tänkt 
att utvecklas över tid och som syftar till att stärka dialogen om arbetsmiljöfrågor inom förbundet. Läkarförbundets 
nationella samarbete i centrala parters Arbetsmiljöråd, AMR, föreningen Suntarbetsliv samt inom AFA försäkring 
med preventionsinsatser för hälsosam arbetsmiljö ska komma förbundets skyddsombud till del.  

Utbildning och forskning 
Läkarförbundet arbetar aktivt med frågor kring läkarutbildningens kvalitet. Under våren 2015 presenterade 
förbundet för andra gången resultat från en egen undersökning av hur nyutbildade läkare uppfattar utbildning-
ens kvalitet. Under 2015 remissbehandlades till slut Läkarutbildningsutredningens betänkande För framtidens 
hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15). Förbundet har i många olika sammanhang fört fram behovet av en 
moderniserad och legitimationsgrundande läkarutbildning och kortare ledtider mellan läkarexamen, legitimation 
och specialistkompetens, bland annat vid möten med ansvariga ministrar. 

De informationsföreläsningar för blivande AT-läkare som genomförs vår och höst vid de universitet som har läkar-
utbildning är en viktig del i förbundets arbete gentemot de yngre medlemmarna, och omfattar nu även Örebro 
universitet. Föreläsningarna, som genomförs i samarbete med MSF och Läkartidningen och kombineras med 
en arbetsmarknadsmässa, är välbesökta och attraherar ett stort antal blivande AT-läkare årligen. Under hösten 
besöktes även MSF Utlands kongress.

Den 1 maj 2015 började Socialstyrelsens nya föreskrifter och målbeskrivningar om läkarnas specialiseringstjänst-
göring (SOSFS 2015:8) att gälla. Implementeringen av föreskrifterna och allmänna råden har under året varit 
en central förbundsfråga. Utbildningsböcker för respektive specialitet ska tas fram som mer i detalj redogör för 
specialiseringstjänstgöringens utformning. För detta har Socialstyrelsen inget ansvar. Läkarförbundet har istäl-
let engagerat sig i arbetet med nya utbildningsböcker. Vi anordnade under hösten två workshops, där vi bjöd in 
specialitetsföreningarna och studierektorer. Syftet var att tillsammans arbeta fram ett förslag på utbildningsbok 
för de gemensamma delmålen (a och b). Det är viktigt att det finns en samstämmighet om vad Socialstyrelsens 
övergripande målbeskrivningar ska innehålla. Arbetet med den gemensamma utbildningsboken är inte slutfört 
utan fortsätter under 2016. Det Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring, i vilket Läkarförbundet ingår, har 
under året haft ett antal möten som i huvudsak behandlat den nya föreskriften. 

Under året har vi arrangerat två nationella konferenser för Läkarförbundets studierektorsnätverk, en på våren 
och en på hösten. Intresset för konferenserna är fortsatt stort. Även i detta forum har mycket tid ägnats åt det 
nya regelverket för läkarnas ST. 

Läkarnas fortbildning har varit en högt prioriterad fråga även under 2015. En bidragande orsak är det nya Yrkes-
kvalifikationsdirektivet (YKD) – som antogs i november 2013 av EU-rådet och Europaparlamentet och som trädde i 
kraft i januari 2016. I det nya direktivet finns bl.a. krav på nationella åtgärder för att främja fortbildning. Frågan har 
därmed lyfts till statlig nivå från att tidigare varit ett ansvar för arbetsmarknadens parter. En statlig utredare under 
Utbildningsdepartementet föreslog våren 2014 – efter krav från bland annat Läkarförbundet – att Socialstyrelsen ska 
bemyndigas att ta fram en föreskrift för att främja fortbildning för de yrkesgrupper som arbetar inom sjukvården och 
som omfattas av direktivets krav. Läkarförbundet och fem andra professionsförbund träffade i juni 2015 hälso- och 
sjukvårdsministern för att föra fram fördelarna med en reglerad fortbildning och förtydliga de risker vi ser med att 
negligera behovet av densamma. Regeringen skriver i sin proposition om genomförandet av YKD att läkarna redan 
idag har möjlighet till fortbildning. Läkarförbundets fortbildningsenkäter visar dock tydligt att antalet dagar för läkar-
nas fortbildning minskar och Läkarförbundet kommer att fortsätta att arbeta för en reglerad fortbildning för läkare. 

Arbetet med att ta fram ett färdigt koncept för fortbildningsdialoger fortgår. Under hösten 2015 genomfördes 
en andra testomgång av modellen inom fyra olika specialiteter med gott resultat. Under våren 2016 kommer en 
slutlig utvärdering av konceptet att ske och förhoppningen är att konceptet under år 2017 ska kunna överföras till 
LIPUS för en lansering.  

I juni 2015 presenterades Läkarförbundets fortbildningsrankning som hade SYLF:s AT-ranking som förebild. 
Rankningen genomfördes som en enkät och skickades under hösten/vintern 2014 till specialister inom sex stora 
basspecialiteter. Syftet var att möjliggöra jämförelser mellan specialiteter och sjukhus med avseende på läkarnas 
fortbildning. Tanken är att denna form av öppna jämförelser ska motivera arbetsgivare att utveckla och förbättra 
förutsättningarna för fortbildningen på arbetsplatsen.

Under året har även det partsgemensamma arbetet med SKL om läkares kompetensutveckling fortsatt. En viktig 
del i det arbetet har bestått i att identifiera och sprida information om goda exempel på strukturerat fortbild-
ningsarbete. Ett sådant gott exempel är den rutin för kompetensutveckling som Landstinget i Kalmar län i år tagit 
fram för alla yrkesgrupper inom primärvårdsförvaltningen. 
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Inom forskningsområdet har förbundet varit aktivt i olika sammanhang där förutsättningarna för medicinsk forsk-
ning och den kommande forskningspropositionen har diskuterats. Förbundet anordnade exempelvis ett välbesökt 
seminarium om utrymmet för forskning i svensk sjukvård under Almedalsveckan. Förtroendevalda från förbundet 
ingår i den av regeringen tillsatta expertgruppen för Life Science och Läkarförbundet har under året blivit en aktiv 
medlemsorganisation i sammanslutningen Forska!Sverige.

Det internationella perspektivet
De internationella influenserna på hälso- och sjukvården och dess personal blir allt mer påtagliga och kräver 
aktivt arbete även internationellt. Läkarförbundets påverkar främst genom medverkan i de övergripande euro-
peiska läkarorganisationerna CPME och UEMS och i världsläkarorganisationen WMA. Utöver detta så arbetar 
Läkarförbundet även via de nationella kanalerna och deras förgreningar in i EU. Det kan röra sig om såväl Reger-
ingskansliet som partiernas EU-parlamentariker och genom Saco. Det internationella arbetet på Läkarförbundet 
samordnas i ett internationellt rådslag där förbundets representanter för olika internationella organ träffas och 
diskuterar angelägna frågor. 

Ett urval frågor som Läkarförbundet arbetat med under 2015 är fortsatt lobbying för läkarnas fortbildning i 
anslutning till ändringar i Yrkeskvalifikationsdirektivet. Yrkeskvalifikationsdirektivet och ändringsdirektivet trädde 
i kraft i början av 2016, vilket har medfört en del förändringar såsom språkkrav för att få legitimation. Läkarför-
bundet har  hanterat och svarat på remisser kring nya föreskrifter ifrån Socialstyrelsen och förordningsändringar 
och kommer att fortsätta att bevaka hur direktivet implementeras. Annat som kan nämnas är nordiskt samarbete 
kring en stärkt primärvård. Läkarförbundet har under 2015 genom Saco gått med i Union to Union och därmed 
blivit medlemmar i deras förbundsråd. Union to Union är en facklig biståndsorganisation som arbetar med att 
stötta internationella erfarenhetsutbyten genom olika fackliga samarbetsprojekt. 

På europeisk nivå har vi genom CPME haft stort inflytande i diskussioner kring ehälsa vilket definieras som kun-
skapen om och användandet av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet. 
för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga. Läkarförbundet har fört fram synpunkter 
och goda exempel på ehälsa i Sverige och påverkat CPME:s policydokument om mhälsa, det vill säga begreppet 
ehälsa vidgat till mobila hälsomöjligheter såsom telemedicin och appar. Handelsavtalet mellan USA och EU (TTIP) 
har varit en annan viktig fråga som behandlats i CPME, som fortsätter att bevaka avtalets effekter på hälso- och 
sjukvården och att arbeta för att delar ska undantas i avtalet. CPME antog i maj 2015 ett policydokument om 
översyn av regelverket för utgångsdatum för läkemedel. Ett viktigt steg för Läkarförbundet som har drivit frågan 
om en översyn av regleverket för hållbarhetstider för läkemedel, ett regelverk på EU-nivå. Vi var även delaktiga i 
CPME:s arbete med framtagandet av ett ”position paper” kring alternativa behandlingsmetoder och mediciner. 
Samtliga CPME:s policys går att hitta på deras hemsida.

UEMS har, genom sina sektioner med representanter ifrån olika europeiska specialitetsföreningar, under året 
fortsatt arbetet med att på olika sätt harmonisera EU-ländernas specialiseringstjänstgöring. Det sker bland annat 
genom att utfärda rekommendationer om specialistutbildningarnas omfattning och innehåll. En fråga under året 
har varit UEMS arbete med ett e-plattformsprojekt. Tanken är att den ska innehålla bland annat e-lärande och 
loggbok. För att finansiera projektet ansökte man om medel hos EU. Plattformen ska vara öppen för specialite-
ter som vill använda den. Läkarförbundet har bevakat och gett synpunkter på UEMS arbete i samband med att 
organisationen drabbats av ekonomiska svårigheter samt upprättat en fond där sektioner kan donera pengar 

Läkarförbundet deltog med en rad andra aktörer i en studie-
resa till USA under hösten. 
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till huvudorganisationen UEMS. Läkarförbundet nationellt har inte gett organisationen mer pengar, utan agerat 
bollplank i dessa diskussioner under möten. 

WMA:s huvudfokus är etik och mänskliga rättigheter och Läkarförbundet tog i april plats i WMA:s Council. Under 
året har WMA beslutat att inleda en översyn av WMA:s Genevedeklaration (”WMA:s läkared”). Läkarförbundet 
ingår i den arbetsgrupp som leder revisionsarbetet. WMA arbetar även med att ta fram ett policydokument om 
etiska aspekter på hälsodatabaser och biobanker. Förbundet har, bl.a. genom medverkan vid ett expertmöte i 
Köpenhamn, aktivt verkat för att policyn får ett väl avvägt innehåll, där såväl individens personliga integritet som 
möjligheten att kunna bedriva viktig forskning beaktas. Andra frågor som under året engagerat Läkarförbundet 
i WMA är exempelvis vård av transgenderpersoner, mhälsa och en policy mot kärnvapen. Läkarförbundet har 
även under hösten 2015 skänkt 50 000 kronor till Läkare utan gränser och uppmanat andra föreningar att göra 
detsamma för att hjälpa människor på flykt. 

Verksamhetstal och resultatanalys
Flera av nedanstående verksamhetstal bygger på offentlig statistik som har sen publiceringstid. Andra tal bygger på egen 
inhämtad data som vi inte alltid följer upp varje år (av resursskäl och för att hålla nere antalet enkäter till medlemmar). Detta är 
skälet till att den redovisade statistiken nedan inte är fullständig.

Antalet vårdplatser har sjunkit kraftigt de senaste decennierna. Platserna har fortsatt att minska under 2000-talet. De genom-
snittligt disponibla vårdplatserna enligt statistik från SKL (Statistik om hälso- och sjukvård samt regional utveckling 2014) under 
2013 var 24 905 och 2014 var det 24 603 (för 2015 saknas ännu siffror). Det är många faktorer som påverkar utvecklingen av 
antalet vårdplatser. Effekterna av förbundets insatser kan inte bedömas, men vårt påverkansarbete de senaste åren har dock 
bidragit till att vårdplatsbristen kommit upp på den politiska dagordningen. Även antalet personer 65 år och äldre i permanent 
särskilt boende har sjunkit. Mellan åren 2007 och 2013 har antalet sjunkit från 97 500 till 89 000 personer. År 2014 var antalet 
88 700. 

Förbundets bemanningsenkät visade att det hösten 2012 fanns knappt 4 800 yrkesverksamma specialister (heltidsekvivalen-
ter) i primärvården. Enkäten har inte följts upp men indikationer pekar mot att siffran är ungefär densamma 2014. Däremot har 
förbundets insatser på området bidragit till en kraftig ökning av antalet ST-tjänster i allmänmedicin – från ungefär 1 900 (2012) till 
över 2 100 (2014) och till ca 2 300 2015 – vilket kommer att ge utväxling på sikt. 

När det gäller småskaliga läkarägda vårdföretag har det saknats statistik som gör det möjligt att följa utvecklingen och förbun-
dets måluppfyllelse på området. Förbundet har under 2015 tagit fram statistik för att beräkna antalet små läkarledda vårdföre-
tag. Statistiken innehåller dock osäkerheter varför siffran som redovisas är ungefärlig. Sammanställningen kommer att kunna 
fungera som utgångspunkt för framtida beräkningar av små läkarledda verksamheter.

Förbundet genomförde en grundutbildningsenkät både 2013 och 2014 som visade att måluppfyllelsen när det gäller kvaliteten 
på utbildningen är mycket god. Enkäten genomfördes inte 2015, men planeras under 2016. 

Den senaste (åttonde) fortbildningsenkäten genomfördes 2012 och visade att läkarnas fortbildning fortsätter att minska. Ut-
vecklingen därefter kan vi inte uttala oss om mer än att läkarnas möjlighet till fortbildning fortfarande är bristfällig. Förbundets 
påverkansarbete har dock bidragit till att frågan om kompetensutvecklingen i vården hamnat på den politiska dagordningen och 
även fått stor medial uppmärksamhet. Under år 2016 genomförs och presenteras en ny fortbildningsenkät. 

Förbundet har ett mål om att antalet läkare som har chefsuppdrag ska öka. För att följa detta mål har vi använt uppgifter från 
lönestatistiken i den kommunala sektorn där chefsmedlemmar och andra medlemmar kodas enligt klassificeringssystemet 
Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID). En stor fördel med att använda AID-statistiken är att den ges ut årligen, 
en nackdel är att den enbart avser medlemmar inom kommunal sektor. Vi har delat upp statistiken på dels läkare med samlat 
ledningsansvar (för verksamhet, ekonomi och personal), dels läkare med visst ledningsansvar (läkarchef, medicinskt lednings-
ansvarig etc.). Den senare kategorin är en viktig väg till att ta fullt ledningsansvar. Som framgår av redovisningen sjunker antalet 
läkare inom båda kategorier mellan 2012 och 2013 för att sedan öka 2014. Siffror för 2015 kommer från SKL/OFR tidigast i 
mitten av mars.

  2015 2014 2013 2012 

Antal vårdplatser, landstingsfinansierade   - 24 603 24 905 25 298

Antal vårdplatser, särskilda boenden    88 700 89 000 90 500

Antal specialister i primärvård (heltid)   -  4 784

Antal listad i genomsnitt per specialist

i primärvård (heltid)   -  1 942

Småskaliga/läkarägda aktiva vårdföretag (ca)   1 100   

Andel nyexaminerade som anser att 

grundutbildningen gett dem goda 

förutsättningar att arbeta som läkare  - 94 % 94 %

Extern fortbildning, betalda dagar/år(1)  - - 7,4 8,1

Intern fortbildning, timmar/vecka(1)  - - 2,9 3,0

Antal läkare med samlat ledningsansvar    1 321 1 305 1 364

Antal läkare med visst ledningsansvar   4 424 4 344 4 409

(1) Ett års eftersläpning avseende uppgiften
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Lipus
Lipus AB verksamhet syftar till att genom kursgranskning, kurskatalog och administrativ samordning av SPUR-
inspektionerna säkra och höja kvaliteten i ST och läkares fortbildning.

nya föreskrifter
Den 1 maj trädde nya föreskrifter för läkarnas specialiseringstjänstgöring i kraft. Det nya regelverket innehåller 
bland annat skärpta krav på extern kvalitetsgranskning. 

•	  ST-kvaliteten ska utvärderas av en extern aktör som inte får ha ekonomiska, administrativa eller organisatoriska 
kopplingar till vårdgivare. 

•	  Den oberoende externa granskningen bör ske vart femte år. 
•	  Vårdgivaren ansvarar för att en granskning görs samt att upptäckta brister åtgärdas. 

spUr - ökat intresse för landstingsövergripande inspektioner
I samband med att de nya föreskrifterna trädde i kraft har intresset för landstings- och regionövergripande inspek-
tioner ökat. Under året genomfördes en regionövergripande inspektion i Skånevård Kryh (Kristianstad, Ystad, Häss-
leholm) samt en granskning av förvaltningens styrning, uppföljning och organisering av ST. Totalt ingick 15 kliniker 
och 21 vårdcentraler i den övergripande inspektionen. Det totala antalet klinik- och vårdcentralsinspektioner blev 
dock för året något färre än förväntat medan antal AT-inspektioner blev fler än föregående år. Inför 2016 har avtal 
om regionövergripande inspektion tecknats med regionerna Gotland, Gävleborg, Örebro och Östergötland. Även 
intresset från privata vårdgivare har ökat under året. 

Kurscertifiering
I syfte att öka antalet kurscertifieringar och stärka resultatet har riktade erbjudanden till utvalda specialistfören-
ingarna skickats ut under hösten. Ögonläkarföreningen har tecknat avtal för certifiering av sitt kursutbud. Ersätt-
ning för CME-granskning blev inte utbetald till Lipus under 2015. 

Utveckling
Under hösten har en modell för granskning av sidotjänstgöring för ST allmänmedicin utarbetats och kommer 
sannolikt att prövas i samband med regionövergripande inspektion i Region Gävleborg. Vidare har checklistan 
för SPUR-inspektion reviderats  och en ersättningsmodell för SPUR-samordnare har tagits fram och beslutats av 
styrelsen. Inspektörsutbildning har hållits vid sex tillfällen och totalt har 47 personer har utbildats. Under hösten 
arrangerades en workshop för SPUR-samordnare där 12 personer deltog. Under våren genomfördes en enkätun-
dersökning i syfte att kartlägga föreningarnas behov av stöd från Lipus. Svarsfrekvensen var relativt låg. 

I samband med att ny vd tillträdde den 1 september har även en översyn av interna processer, organisation och 
ersättningsmodeller gjorts i syfte att på bästa sätt kunna möta en ökad efterfrågan. Vidare har affärsplan för 
2016–2018, årshjul samt rutiner för ekonomisk uppföljning tagits fram under hösten och en digitalisering av sty-
relsehandlingarna har skett.  
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Fortsatt webbutveckling samt en nödvändig uppgradering av systemet har genomförts under året, bland annat 
med anledning av nya målbeskrivningar och specialiteter.

ekonomiskt utfall och verksamhetstal
Antalet kvalitetsgranskningar av ST och kurscertifieringar 2015 blev färre än förväntat. Den totala omsättningen 
för 2015 uppgick till 7,9 mnkr, vilket gav ett resultat om  -1,9 mnkr. Trots att antalet inspektioner minskade jämfört 
med föregående år ökade omsättningen med cirka 25 procent. Ökningen kan förklaras med att antalet inspektio-
ner av större kliniker samt antalet AT-inspektioner har ökat.

antal spUr inspektioner

 

2013 69

2014 106

2015 95

antal kursgranskningar

 Uppdateringar  Nya kurser  Konceptkurser

2013 64  107  47

2014 77  121  29

2015 65  103  34
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Kommunikation
Kommunikationen internt och externt har under året stärkts och utvecklats. För att nå vårt mål om 90 procents 
anslutningsgrad bland yrkesverksamma medlemmar år 2024 har vi under året fortsatt arbeta fokuserat med 
rekrytering. 2015 var det första året av tre i det rekryteringsprojekt som fullmäktige 2014 antog. Inom ramen 
för projektet har vi tagit fram nytt material med åtta medlemmar som ambassadörer för medlemskapet. De syns 
bland annat i foldrar, mässmaterial, affischer, filmer och på hemsida, under den samlade devisen ”När tänkte du 
på dig själv senast?  Vi tänker på dig under hela din karriär”. Allt material finns samlat Läkarförbundets hemsida 
lakarforbundet.se/rekrytera. 

Under höstterminen arrangerade vi en rekryteringstävling mellan studentorterna, vilket bidrog till ett ökat antal 
studentmedlemmar.  Rekryteringsfrågan har också funnits med på agendan på flera medlemsmöten under årets 
som gått. 

Varje medlem ska känna att Läkarförbundet är ett förbund för dem under hela karriären. För att öka kännedomen 
om värdet av medlemskapet är det viktigt att vi syns och att medlemmarna känner till vad förbundet gör och 
tycker. Vi har utökat medlemssidan i Läkartidningen och ökat informationen via sociala medier, där vi informerar 
om de möten och debatter som förbundet deltar i. Övriga kanaler som vi kommunicerar med medlemmar är 
nyhetsmejl, hemsida samt genom att finnas på mötesplatser för läkare.

Under året har vi bland annat ställt ut på AT-stämman och på Riksstämman. Tillsammans med MSF ordnade vi 
AT-mässor på studieorter i Sverige, vi deltog i MSF Utlands kongress och vi föreläser på författningskurser för att 
informera om Läkarförbundet och den svenska arbetsmarknaden. Läkarförbundets och Läkartidningens karriäre-
vent anordnades sex gånger per år. 2015 besökte vi Östersund, Malmö, Stockholm, Örebro, Göteborg och Gävle.

Studenterna ökad sitt medlemsantal kraftigt under 2015. Här firar MSF 
Uppsala att de lyckades rekrytera flest under hösten och får det nyinstiftade 
rekryteringspriset. 
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Under hösten skrevs ett avtal med Danske Bank för att ge förbundets medlemmar ett nytt förmånligt erbjudande. 
Även Studentlitteratur har tillkommit och de ger medlemmar rabatt på medicinsk litteratur. Förbundets profilpro-
dukter har uppdaterats och kan köpas till självkostnadspris i en medlemsbutik på nätet. 

Förbundets förtroendevalda utgör en viktig del i Läkarförbundets kommunikation och under året har digitala 
verktyg för kommunikation och administration utvecklats. Bland annat finns möjlighet för alla lokalföreningar att 
ha mejladress via förbundet, digital plattform för möten och kommunikation via Skype har utvecklats.

Opinionsbildning via media är en viktig del i Läkarförbundets arbete. För att nå ut till medlemmar och beslutsfat-
tare i landsting och regioner har vi under året ökat närvaron i lokal media genom debattartiklar tillsammans med 
lokalföreningarna. I november anordnades den första Sverigeronden i Skåne, där förbundets primärvårdsenkät 
fick stor uppmärksamhet på nyhetsplats i hela länet. Tillsammans med de lokala läkareföreningarna vill Läkar-
förbundet med Sverigeronden träffa politiker, i majoritet och opposition samt landstingsledning, i alla landsting 
under de närmaste åren.

I Signerat i Läkartidningen lyfter förbundsstyrelsen aktuella frågor för läkarkåren. Några andra viktiga arenor för 
vårt påverkansarbete är politikerveckan i Almedalen. Här arrangerade vi egna seminarier och nätverkade med 
många andra aktörer. På Stockholm Pride arrangerade Läkarförbundet ihop med SYLF och Föreningen Homo-
sexuella läkare ett fullsatt seminarium om läkares kunskap om hbtq. I november deltog Läkarförbundet för första 
gången även med en monter på Kvalitetsmässan i Göteborg.

Verksamhetstal och resultatanalys

antal medlemmar 2015 2014 2013

Yrkesverksamma  34 259 33 599 32 807

Pensionärer 6 731 6 410 6 167

Studenter 7 494 6 670 6 862

Totalt 48 484 46 679 45 833

Anslutningsgraden till Läkarförbundet för läkare i Sverige är knappt 80 %.

Könsfördelning yrkesverksamma medlemmar 2015

Kvinnor 50,5 procent 

Män 49,5 procent

Läkarförbundet i media

Sedan föregående år har antalet publicerade artiklar där Läkarförbundet och delföreningarna ökat. 2 841 artiklar 2015 (2 700 år 
2014, 2 305 år 2013) för Läkarförbundet och 1 342 artiklar 2015 (1 200 år 2014, 948 år 2013) för delföreningarna. 

I den analys av mediebevakningen som görs årligen ser vi att det positiva resultatet bland annat beror på ett aktivt pressarbete, 
där förtroendevalda lyft förbundets prioriterade områden i media. 

(källa Retrievers nyhetsbevakning, ej heltäckande – speciellt inte inom etermedia)

Medlemsundersökning

44 % (38 %2013) anger att de är nöjda med sitt medlemskap (4 och 5, på 5-gradig skala). 

60 % ( 59 % 2013) anger att det är sannolikt att de skulle rekkommendera en kollega till ett medlemskap (4 och 5, på 5-gradig 
skala).

83 % (87 % 2013) anger att de troligen fortsätter vara medlem. 

7 av 10 medlemmar har sett eller hört förbundsordförande uttala sig i media (fråga ej ställd tidigare)

4 av 10 medlemmar har sett eller hört lokal företrädare uttala sig i media (fråga ej ställd tidigare)
Novus medlemsundersökning december 2016



26

förtroendevalda
Läkarförbundets förbundsstyrelsen består av 14 ledamöter som väljs av fullmäktige och svarar för verksamheten. 
Lokal- och specialitetsföreningarna medverkar i rådgivande representantskap till förbundsstyrelsen. Förbundssty-
relsen har ett antal delegationer och råd knutna till sig.

Läkarförbundet bedriver en omfattande facklig kursverksamhet både på central och på lokal nivå. Målet är att alla 
fackligt förtroendevalda ska uppfatta att det finns en facklig utbildning som möter just deras behov.

De centralt arrangerade fackliga bas- och fortsättningskurserna har under 2015 erbjudits separat var för sig under 
vid två tillfällen dels under våren och dels under hösten i Stockholm. En sammanhållen bas- och fortsättningskurs 
hölls under en vecka i september utomlands i internatform. Kurserna ska ge insikter i vad rollen och uppdraget 
som fackligt förtroendevald i Läkarförbundet innebär samt förmedla kunskap i fackliga sakfrågor såsom känne-
dom om relevant arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtal. 

I förbundets kursutbud finns också temadagar i aktuella fackliga ämnen och kurser för förbundets skyddsombud 
och för förtroendevalda som har särskilt intresse för eller kommer i kontakt med ämnet för dagen. Facklig utbild-
ning med sektorsanpassat innehåll arrangeras för förtroendevalda inom den privata och den statliga sektorn. På 
lokal nivå genomförs baskurser i lokalföreningarnas regi med eller utan medverkan av föreläsare från förbunds-
kansliet. 

Under hösten 2015 påbörjades förbundets andra utbildningsomgång i fackligt ledarskap. Tolv ordföranden och/
eller presumtiva ordföranden i delföreningarna deltar i utbildningen som pågår under tre dagar vid tre tillfällen. 
Nästkommande tillfällen är i januari och i maj 2016.

Förbundet arrangerar årligen ordförandekonferens under två dagar. 2015 arrangerades konferensen i samarbete 
med Läkarföreningar i Örebro, Västmanland och Dalarna och den förlades till Tällberg. Huvudpunkter på agendan 
var mål och strategi för avtalsrörelsen 2016/2017 samt förbundets sjukvårdspolitik.

Läkarföreningarnas styrelser har möjlighet att förlägga styrelseinternat på förbundskansliet och erbjuds därmed 
egen anpassad utbildning och information. Kanslianställda på de lokala läkarföreningarna har inbjudits till nät-
verksdagar liksom till en utbildningsdag för handläggare för att få utbildning i aktuella ämnen. Handläggare från 
förbundskansliet medverkade vid lokala medlems- och informationsmöten och föreläste på temat löneförhand-
ling, pension, patientsäkerhets-, sekretess- samt arbetstidslagstiftningen.

Förbundets förtroendevalda möts på fullmäktige 2015. 
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Verksamhetstal och resultatanalys

Under 2015 har facklig utbildning genomförts enligt följande:

Kurser 2015  antal antal 
  deltagare dagar

Centrala baskurser  70 4

Centrala fortsättningskurser   43  6

Fackligt ledarskap   12  3

Lokala baskurser, 8 st   208  10

Temadagar:

Pension  20  1

Arbetsmiljö och IT i verksamheten  13 1

Övrigt:

Internat för lokalföreningsstyrelser, 3 st 44 8

Ordförandekonferens   52 2

Nätverksdagar för lokalt kanslianställda 27 2

Resultatmålet ”De fackligt förtroendevalda ska uppleva att kursutbudet ger relevant kunskap för det fackliga uppdraget” har ut-
värderats genom en kursutvärdering ställd till de fackligt förtroendevalda som deltagit i centrala kurser och temadagar. Följande 
påståenden har besvarats: ”Jag anser att målen för kursen är relevanta för mitt uppdrag”, ”Jag anser att målen för kursen har 
uppfyllts” samt ”Jag anser att förbundets fackliga utbildning i övrigt är relevant för mig i mitt uppdrag”. På en skala från 1 till 6 
där, 1 instämmer inte alls – 6 instämmer helt, har 93 % av deltagarna angivit 4-6 för 2015-års kurser. Resultatmålet utvärdera-
des genom enkäten för första gången 2014 och resultatet var då 84 %.



28

förbundskansliet
Kansliet har en viktig roll i Läkarförbundets arbete. Arbetsuppgifterna spänner över hela verksamheten.

Det rör sig från den direkta servicen till medlemmar och förtroendevalda, deltagande i det förbundspolitiska 
arbetet och förhandlingar, till det mer administrativa interna arbetet som krävs för att förbundet ska vara en 
väl fungerande och effektiv organisation. Kansliet består av sex avdelningar: Ledningsstab, Arbetsliv och juridik, 
Politik och profession, Kommunikation, Ekonomi samt Administration. Den 31 december 2015 hade kansliet 58 
medarbetare anställda. 

För att medarbetarna ska kunna åstadkomma goda resultat och ha en god arbetsmiljö krävs att det i organisa-
tionen ges förutsättningar att möta verksamhetens mål och krav. Detta ställer i sin tur krav på tydlighet, kom-
petensutveckling, delaktighet och kommunikation inom organisationen. Kontinuerliga och riktade insatser med 
kunskapsöverföring och kompetensutveckling för medarbetarna, i relation till verksamhetens mål, inriktning och 
omvärldsförändringar har pågått under året.

Arbetet med att implementera ett nytt medlemsregister har pågått under året jämsides med  anpassning och 
utveckling av vissa funktioner i det nya registret. 

Inom IT-området har förbundet gjort en stor satsning på digitalisering av flera processer i verksamheten. Dessa är 
genomgående molntjänstbaserade. Digitaliseringen ger  möjligheter till ökad transparens, effektivitet och kom-
munikation inom förbundet. 

Verksamhetstal och resultatanalys

personalstruktur   2015-12-31  2014-12-31

Förbundskansliet män kvinnor män kvinnor

Totalt antal anställda 18 40 16 43

Avd chefer, inkl vd 3 3 2 4

Genomsnittsålder 48 48 48 50

personalstruktur   2015-12-31  2014-12-31

Läkartidningen män kvinnor män kvinnor

Totalt antal anställda 10 19 12 16

Avd chef samt vd 1 0 1 0

Genomsnittsålder 57 50 55 53

Personalenheten sammanställer i april varje år ett personalbokslut som innehåller en samlad beskrivning av Läkarförbundets 
och Läkartidningens personal vad gäller omfattning, struktur och sjukfrånvaro. Det ger också en aktuell bild av personalarbetet 
under året som t ex en sammanställning av alla kompetensutvecklingsinsatser, åtgärder inom arbetsmiljöområdet, resultat av 
medarbetarenkät, information om nya och aktuella policyer och riktlinjer etc. Personalbokslutet redovisas för ledningsgrupp och 
samverkansgrupp samt för all personal.  
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Läkartidningen förlag aB 
Läkartidningen är en publicistiskt självständig medicinsk vetenskaplig och läkarfacklig tidskrift som också är organ 
för Sveriges läkarförbund. Tonvikten i tidningen ligger på medicinskt innehåll av internationell vetenskaplig stan-
dard. Den ska också skapa opinion och förmedla nyheter i hälso- och sjukvårdspolitiska frågor och vara ett forum 
för debatt och meningsutbyte inom den medicinska professionen. Tidningen tar även upp frågor som rör läkarrol-
len ur ett medicinskt, etiskt, fackligt och samhälleligt perspektiv. Tidningen finns i printversion och i webbversion. 

Under 2015 utökade tidningen, i överenskommelse med Sveriges läkarförbund, antalet sidor med direktinforma-
tion från förbundet – kallade medlemssidor – från en sida till två.

Läkartidningens webbplats, Läkartidningen.se, fick under 2015 allt fler besökare. I genomsnitt hade sajten 80 418 
unika besökare per vecka, en ökning med 25 procent jämfört med år 2014. Enligt läsarundersökningen Orvesto 
Näringsliv lästes ett genomsnittligt nummer av Läkartidningen av 71 000 personer. Den distribuerade upplagan 
låg på cirka 42 600 exemplar vilket var i nivå med 2014. 

Tidningen är i dag en av de fackförbundstidningar i Sverige som rapporterar mest om fackliga och andra nyheter.

Läkartidningen arrangerade 20 event under 2015, vilket var en ökning med 4 jämfört med året före. 6 av dessa 20 
utgjordes av  ”Karriärkväll för läkare” och ”Karriärmässan för läkare”. Dessa arrangeras i samverkan med Läkarför-
bundet och är vanligtvis väldigt uppskattade av besökarna, som under 2015 uppgick totalt till cirka 2 000 perso-
ner. Ett av eventen bestod av Läkartidningens tält i Almedalen där det bjöds på olika seminarier och där antalet 
besökare var drygt 500 under tre dagar.

Under året gav Läkartidningen Förlag AB ut två nya böcker. Dessa tar avstamp i Läkartidningens temanummer och 
är tänkta för läkarstudenter och för vidareutbildning av läkarkåren, men även för andra intresserade.

Läkartidningen ska drivas affärsmässigt och ge avkastning till ägaren. Förlagets totala omsättningen var 55,9 mil-
joner kronor, vilket innebär en ökning med 0,7 miljoner kronor jämfört med föregående år. Rörelseresultatet var 
8,3 miljoner kronor, att jämföra med 5,2 miljoner kronor år 2014. 

Läkartidningen arrangerar ett 15-tal symposier och seminarier varje 
år. Här från Förmaksflimmer på Sophiahemmet i september 2015.
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fastigheter
Läkarförbundet äger och förvaltar fem fastigheter i Stockholm och Göteborg med en total yta på cirka 8 600 kvm. 
Lokalerna är till för den egna verksamheten och vissa delföreningar. Fastigheterna ska även ge avkastning på ka-
pitalet genom uthyrning till externa hyresgäster. Under 2015 har inga hyreslägenheter blivit lediga för uthyrning. 
Läkarförbundets princip är att lämna lediga lägenheter till bostadsförmedlingen.

Förbundet äger även 34 fritidslägenheter; i Skanör, Duved och på Gran Canaria (Rocas Rojas). Syftet är att erbjuda 
medlemmarna mervärde genom prisvärt semesterboende. Utnyttjandegraden varierar stort beroende på säsong. 
Boendet bokas i allt högre utsträckning via förbundets hemsida men möjlighet till bokning via telefon och e-post 
finns också.

Den gästrumsverksamhet som under lång tid drivits i förbundets regi på Kommendörsgatan 9 i Stockholm har un-
der året avvecklats. Beslut om avveckling av verksamheten fattades 2014 då också nytt kontrakt tecknades med 
hyresgäst som avsåg att bedriva hotellverksamhet i lokalerna. Pga oklarheter med bygglov har tillträde inte kun-
nat ske under 2015. Läkarförbundet har under våren 2015 i mycket liten omfattning bedrivit gästrumsverksamhet 
i lokalerna för att ta hand om tidigare inbokade gäster.

Fastigheterna bidrar också till en riskspridning av förbundets kapitaltillgångar. Det totala fastighetsvärdet beräk-
nas till 409 Mkr Den löpande fastighetsförvaltningen omsatte koncernmässigt totalt 13,9 Mkr. Resultatet efter 
avskrivningar blev 4,5 Mkr.

Verksamhetstal och resultatanalys
fritidshus 2015   2014
 antal veckor  Beläggning %  antal veckor  Beläggning %

Duved (22 lgh) 254 22 270 24

Skanör (7 lgh) 152 42 160 44

Rocas Rojas (5 lgh) 166 64 165 63

   2015 2014

Vakansgrad i förbundets kommersiella fastigheter 

(Kommendörsgatan 9 och Artillerigatan 24)   0%*

Driftsnetto, hyresfastigheter    4,8 Mkr  7,6 Mkr

Driftsnetto, fritidshus och gästrum       -0,3 Mkr -2,5 Mkr

*med reservation för att ny hyresgäst inte kunnat tillträda lokalerna för den tidigare gästrumsverksamheten.

Läkarförbundet har fritidsfastigheter i Skanör, Duved 
och på Gran Canaria
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förbundsstyrelsen 

Karin Båtelson,  
förste vice ordförande

Ove Andersson,  
andre vice ordförande

Elin Karlsson 

fornamn.efternamn@slf.se

Heidi Stensmyren,  
ordförande

Thomas LindénAnders Dahlqvist Sarah Jevrém

Carl-Johan Sundberg 

Sven Söderberg Linus Perlerot, adjungeradMarina Tuutma Jonas Ålebring

Johan StyrudEmma SpakSofia Rydgren Stale
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förbundsstyrelsen t.o.m. maj 2015
Heidi Stensmyren, Ordförande
Karin Båtelson,Första vice ordförande
Ove Andersson, Andre vice ordförande 
Thomas Brännström, Ledamot
Anders Dahlqvist, Ledamot
Eva Engström, Ledamot
Elin Ericsson, Ledamot
Staffan Henriksson, Ledamot
Thomas Lindén, Ledamot
Johan Ljungberg, Ledamot
Sofia Rydgren Stale, Ledamot
Emma Spak, Ledamot
David Svaninger, Ledamot
Teodor Svedung Wettervik, Adjungerad MSF
Marina Tuutma, Ledamot

förbundsstyrelsen fr.o.m. maj 2015
Heidi Stensmyren, Ordförande
Karin Båtelson,Första vice ordförande
Ove Andersson, Andre vice ordförande 
Anders Dahlqvist, Ledamot
Sarah Jevrém, Ledamot
Elin Karlsson, Ledamot
Thomas Lindén, Ledamot
Sofia Rydgren Stale, Ledamot
Emma Spak, Ledamot
Johan Styrud, Ledamot
Carl-Johan Sundberg, Ledamot
Teodor Svedung Wettervik, Adjungerad MSF
Sven Söderberg, Ledamot
Marina Tuutma, Ledamot
Jonas Ålebring, Ledamot

presidiet under 2015
Heidi Stensmyren, Ordförande 
Karin Båtelson, Förste vice ordförande
Ove Andersson Andre vice ordförande

Valberedningen
Sara Lei, Ordförande
Caroline Asplund, Ledamot
Staffan Larsson, Ledamot
Johan Ljungberg, Ledamot
Ulrika Mattsson Kölfelt, Ledamot

revisorer
Maria Ehlin Kolk 
Mats Fridblom, aukt. revisor
Hans Hjelmqvist 

Bilaga: förtroendevalda och tjänstemän
DELEGATIONER, RÅD, ARBETSGRUPPER

arbetslivsgruppen
Marina Tuutma, ordf. fr.o.m. 1/7
Johan Ljungberg, ordf t.o.m. 30/6
Anna Rask Andersen
Bengt von Zur-Mühlen
Christer Olofsson
Christina Sjöberg
Maja Weinryb 
Adjungerad Chefsföreningen: Benny Ståhl-
berg fr o m 23/10
Adjungerad MSF: Frida Kareliusson, t.o.m 
26/11
Victoria Jansson, fr.o.m. 18/12
Sekreterare: Alicia Lycke

arbetsgrupp för klimat och hälsa
Karin Båtelson, ordförande 
Sofia Rydgren Stale
Björn Fagerberg fr.o.m. 26/2 2015  
Frida Kareliusson fr.o.m. 26/2 2015  
Sofia Lindgren fr.o.m. 26/2 2015  
Olle Hollertz fr.o.m. 26/2 2015  
Anna-Carin Olin fr.o.m. 26/2 2015  
Sekreterare: Per Johansson t.o.m. maj 2015 
Maria Enggren Zavisic fr.o.m. maj 2015  

etik- och ansvarsrådet
Elin Karlsson, ordförande
Nino Bracin, t.o.m. 9/7
Erik Dahlman 
Lotti Helström
Erik Jörtsö
Jonas Ålebring 
Åsa Pravitz
Thomas Lindén, adjungerad
Adjungerad MSF: Linus Perlerot
Sekreterare: Tomas Hedmark

förhandlingsdelegationen
Heidi Stensmyren ordförande
Ove Andersson
Christer Jensen, t.o.m. 30/6
Sara Lei fr.o.m 1/7
Pär Näverskog, t.o.m 30/6
Sarah Jevrém fr.o.m. 1/7
Inge Eriksson
Lars Nevander
Johan Styrud
Adjungerad MSF: Jonas Bergqvist, t.o.m 
15/12
Nils Karlsson, fr.o.m 16/12
Sekreterare: Lena Arwidson

Utbildnings- och forskningsdelegationen 
Sofia Rydgren Stale, ordf. fr.o.m. 1/7 2015
Eva Engström, ordf. t.o.m. den 30/6 2015 
och adjungerad fr.o.m. 1/7 t.o.m. 31/12 2015  
Magnus Andersson t.o.m. 21/4 2015 
Britt Bergström 
Maria Ehlin Kolk, fr.o.m. 1/7 2015 
David Jörgensen, fr.o.m. 1/7  2015  
Torbjörn Karlsson fr.o.m. 4/2 2015 
Åke Reimer t.o.m. 30/6 2015 
Martin Ridderstråle t.o.m. 30/6 2015 
Michael Rolfs fr.o.m. 1/7 2015 
Karin Rudling fr.o.m. 21/4 2015 
Emma Spak 
David Svaninger t.o.m. 30/6  2015 
Evita Zoucas t.o.m. 4/2 2015  
Teodor Svedung Wettervik t.o.m. nov 2015
Adjungerade: Thomas Brännström t.o.m. 
30/6 2015
Carl-Johan Sundberg fr.o.m. 1/7 2015 
Sekreterare: Anna-Clara Olsson t.o.m. april 
2015 
Per Wahlstedt fr.o.m. april 2015 

rådet för läkemedel, It och medicinteknik 
(rLIM)
Emma Spak, ordförande
Synnöve Lindemalm
Rikard Lövström
Niclas Skyttberg, t.o.m. 30/6 2015
Mathias Blom t.o.m. 30/6 2015
Rune Kaalhus 
Daniel Carlzon
Magnus Simonsson fr.o.m. 1/7 2015
Anne Björk fr.o.m. 1/7 2015
Björn Hansell fr.o.m. 1/7 2015
Shokoufeh Manouchehr Pour Naeini fr.o.m. 
1/7 2015
Adjungerade: Anders Dahlqvist
Jan Kovamees, Industriläkarföreningen
Linus Perlerot, MSF
Sekreterare: Camilla Damell 

DOTTERBOLAG 

Läkarnas institut för professionell utveck-
ling i sjukvården LIpUs aB styrelse 
Hans Dahlgren, ordf. fr.o.m. 11/5 2015 
Per Johansson, ordf. t.o.m. 1/5 2015 och 
suppleant fr.o.m. 11/5 2015  
Magnus Andersson t.o.m. 11/5 2015
Eva Engström 
Karin Rudling fr.o.m. 11/5 2015  
Emma Spak, suppleant 
Sture Persson, suppleant t.o.m. 11/5 2015

Läkartidningen förlag aB styrelse
Heidi Stensmyren, ordförande
Hans Dahlgren
Pär Gunnarsson
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REPRESENTANTER I ORGANISATIONER 
OCH UTREDNINGAR M.M.

saco-s representantskap
Heidi Stensmyren
Ersättare: Torbjörn Bidebo 

saco-s styrelse
Representant för övriga förbund:  
Karin Rhenman

sacos chefsnätverk
Lena Arwidson
Alicia Lycke
Ellen Hall

sacos lönebildningsgrupp
Karin Rhenman

sacos löneenkätnätverk
Åsa Jaktlund t.o.m. maj 2015 
Jeanette Reinbrand fr.o.m. maj 2015 

saco-p
Karin Rhenman

saco-s pensionsarbetsgrupp
Torbjörn Bidebo

saco hälso- och sjukvård 
Heidi Stensmyren
Joel Hellstrand t.o.m. aug 2015
Milla Järvelin fr.o.m. sept 2015 

samverkan för säker vård 
Tomas Hedmark

forska!sverige
Heidi Stensmyren

Cancerfondens styrelse
Gunilla Enblad

Cancerfondens huvudmannamöte ofrs 
överstyrelse
Karin Rhenman

ofrs styrelse
Heidi Stensmyren
Ersättare: Karin Rhenman

ofrs förhandlingschefsnätverk
Karin Rhenman

ofrs beredningsgrupp för pensions- och 
försäkringsfrågor
Johan Magnusson

ofrs statistikgrupp
Jeanette Reinbrand

arbetsmiljörådet (aMr) inom kommuner 
och landsting
Karin Rhenman

parternas beredningsgrupp inom afa 
försäkring avseende forskning o utveck-
ling inom arbetsmiljöområdet
Alicia Lycke 

partsgruppen inom föreningen sunt 
arbetsliv
Jasmina Ring
Ellen Hall

ptKs överstyrelse
Karin Rhenman
Ersättare: Peter Wursé, Torbjörn Bidebo

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Martin Rödholm 
Ersättare: 
Mats Palmér
Gunilla Tegerstedt

nationellt försäkringsmedicinskt forum
Ove Andersson
Susann Asplund Johansson

referensgrupp till försäkringskassans 
projekt Differentierad sjukförsäkrings-
process
Ove Andersson

referensgrupp till försäkringskassans 
och sKL:s projekt stöd för rätt  
sjukskrivning 
Ove Andersson

Gemensam referensgrupp till försäkrings-
kassans projekt en enklare sjukförsäk-
ringsprocess och försäkringskassans och 
sKL projekt stöd för rätt sjukskrivning 
Ove Andersson
Susann Asplund Johansson

försäkringskassans insynsråd
Ove Andersson

ombud vid aeas föreningsstämma 
Johan Magnusson 

provinsialläkarstiftelsen  
(socialdepartementet)
Christer Olofsson
Bengt Jönsson
Anna Segernäs Kvitting
Sandra af Winklerfelt  

sBU:s nämnd för medicinsk utvärdering  
Heidi Stensmyren

socialstyrelsens nationella råd för specia-
liseringstjänstgöring 
Eva Engström t.o.m. juni 2015
Sofia Rydgren Stale fr.o.m. juli 2015 

socialstyrelsens referensgrupp rörande 
nationellt planeringsstöd (nps)
Thomas Parker 
Åsa Jaktlund t.o.m. maj 2015 
Jeanette Reinbrand fr.o.m. maj 2015  

socialstyrelsens insynsråd
Heidi Stensmyren

styrelsen för BraVå – Bra vård för äldre
Ove Andersson t.o.m. september 2015 
(föreningen upplöst) 

sKL:s dialog med fackförbund om sjuka 
äldre 
Ove Andersson
Susann Asplund Johansson

expertgrupp till Klagomålsutredningen  
(s 2014:15) 
Karin Båtelson

Högnivågrupp till nationella läkemedels-
strategin (socialdepartementet)
Karin Båtelson

expertgrupp till nationella läkemedels-
strategin (socialdepartementet)
Synnöve Lindemalm

rådet för bättre läkemedelsanvändning 
(CBL-rådet) 
Synnöve Lindemalm

referensgrupp till utredning om generisk 
förskrivning (Läkemedelsverket)
Daniel Carlzon
Anders Dahlqvist

referensgrupp till utredningen om läke-
medel utanför förmånen (tandvårds- och 
läkemedelsförmånsverket)
Synnöve Lindemalm

referensgrupp till e-hälsokommittén  
(s 2013:17)
Karin Båtelson

nationella samrådsgruppen för e-
hälsostrategin (socialdepartementet)
Emma Spak

styrgruppen till projektet Journal- och 
läkemedelstjänster (Inera, och i detta 
projekt ingår arbetet med nationell ordi-
nationsdatabas, noD)
Emma Spak

programrådet för Vitalis
Daniel Carlzson

referensgrupp till Välfärdsutredningen (fi 
2015:01)
Heidi Stensmyren 

expertgrupp till utredningen nationell 
samordnare för effektivare resursutnytt-
jande i hälso- och sjukvården (s 2013:14)
Karin Båtelson 

sKL:s Utvecklingsdialog
Heidi Stensmyren

planeringsgrupp till sKL:s Utvecklings-
dialog
Per Johansson 

styrgrupp till sKL:s plattform för jämlik 
hälsa
Per Johansson 

referensgrupp till nationella  
kvalitetsregister
Thomas Lindén
Svante Pettersson 
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PERSONAL LÄKARFÖRBUNDETS KANSLI, LÄKARTIDNINGEN OCH LIPUS, 2015-12-31

Ledningsgrupp
Hans Dahlgren, förbundsdirektör
Kristina Eriksson
Per Johansson
Inger Löfvander
Malin Nordstrand,
Sture Persson
Maximillian Schönhausen 

Ledningsstab
Hans Dahlgren, förbundsdirektör
Maximillian Schönhausen, förbunds- 
sekreterare
Michael Feldt, pressansvarig
Cickie Holmsten, sekreterare

Kommunikationsavdelningen
Kristina Eriksson, avdelningschef
Karin Johnsdotter, assistent
Sofia Karlsson, medlemsrekrytering
Sofia Segergren, kommunikatör
Helen Sjöberg, kommunikatör (vikarie)
Ewa Widman, kommunikatör

ekonomiavdelningen
Sture Persson, ekonomichef
Nina Blomkvist, redovisningsekonom
Marita Engstrand, redovisningsekonom
Inga-Maj Juselius, ekonomiassistent,  
redovisning

administrativa avdelningen
Inger Löfvander, avdelningschef och  
personalchef 
Marie Andersson, internservice
Richard Bragning, lokalfrågor
Peter Bjurström, systemutveckling och  
support
Ewa Giannini, medlemsadministration
Jonas Grönlund, It-samordnare och support
Christer Hörnqvist, internservice
Boel Johansson, medlemsadministration
Kristina Larsson, arkivarie/registrator
Jenny Lundqvist, internservice
Karin Sjöqvist, fastighetsansvarig 
Anneli Åkerström-Bohm, personalhand-
läggare
Jessica Åström, medlemsadministration

avdelningen för arbetsliv och Juridik
Malin Nordstrand, avdelningschef
Lena Arwidson, ombudsman
Torbjörn Bidebo, ombudsman
Diana Färje, ombudsman
Fredrik Engdahl, ombudsman
Ellen Hall, förbundsjurist
Tomas Hedmark, förbundsjurist
Ingela Holtenstam, administration
Maria Lilja, ombudsman
Alicia Lycke, ombudsman
Johan Magnusson, chefsjurist
Camilla Morath, förbundsjurist
Karin Rhenman, chefsförhandlare
Jasmina Ring, ombudsman
Annika Rådberg, administration
Helena Törnkvist, administration och Travel 
Manager
Peter Wursé, ombudsman

avdelningen för politik och profession
Per Johansson, avdelningschef
Martina Bergström, studenthandläggare
Linn Bladh, utredare
Camilla Damell, utredare
Maria Enggren Zavisic, utredare
Susann Asplund Johansson, utredare
Kersti Johnson, sekreterare
Milla Järvelin, internationell samordnare 
Anna-Clara Olsson, utredare
Thomas Parker, utredare
Svante Pettersson, utredare 
Jeanette Reinbrand, statistiker
Per Wahlstedt, utredare
Karl Engblom, statistiker

Läkartidningen förlag aB
Hans Dahlgren, vd 
Pär Gunnarsson, chefredaktör
Karin Bergqvist, redaktionschef
Elisabet Ohlin, nyhetschef
Michael Lövtrup, reporter
Miki Agerberg, reporter
Marie Ström, reporter (tjänstledig)
Felicia Lindberg, reporter (tjänstledig) 
Anna Sofia Dahl, reporter (vikarie) 
Sara Holfve, medicinsk redigerare och AD 
Birgit Wilhelmson, medicinsk redigerare 
Madeleine Ramberg Sundström, redigerare 
Gabor Hont, redaktör 
Ewa Knutsson, debattredaktör
Lennart Werner, korrekturläsare 
Mats Kardell, IT-ansvarig
Ulf Jansson, marknadsdirektör
Håkan Holmén, säljare
Eva Larsson, säljare
Göran Sterner, säljare
Irene Balsam, grafiker
Hélène Engström, marknadskoordinator
Yvonne Bäärnhielm, ekonomiassistent
Inga-Maj Lagerholm, traffic
Jan Östergren, medicinsk huvudredaktör
Michael Wilczek, medicinsk andreredaktör 
Anne Brynolf, medicinsk andredaktör
Margaretha Bågedahl-Strindlund, medicinsk 
redaktör 
Ylva Böttiger, medicinsk redaktör 
Pelle Gustafson, medicinsk redaktör 
Stefan Johansson, medicinsk redaktör
Lena Marions, medicinsk redaktör 
Carl Johan Sundberg, medicinsk redaktör 
Carl Johan Östgren, medicinsk redaktör

Lipus
Anna Nyzell, vd
Renate Antonsson, projektledare SPUR
Minka Wikström, projektledare SPUR
Brigitte Benecke, intern granskare  
kurscertifiering 
Kristina Bergstrand, intern granskare  
kurscertifiering 
Jonas Cederberg, intern granskare  
kurscertifiering 

ÖVRIGT

referensgrupp för Läkarförbundets  
projekt om ökad medlemsanslutning
t.o.m nov 2015: 
Pär Näverskog 
Hedda Marschall Sima 
Elin Karlsson 
Maja Weinryb 
Sarah Jevrém 
Marina Tuutma 
Gunnar Sandberg

fr.o.m. nov 2015: 
Pär Höglund 
Sarah Jevrém 
Elin Karlsson 
Hedda Marschall Sima 
Gunnar Sandberg 
Suzana Turkalj Pavlakovic 
Marina Tuutma

INTERNATIONELLT 

Commité permanent des Médecins euro-
péens (CpMe) 
Karin Båtelson
Emma Spak
Joel Hellstrand t.o.m. augusti 2015
Milla Järvelin fr.o.m. september 2015
Susann Asplund Johansson

nordiska läkarrådets styrelse (nLs)
Heidi Stensmyren
Hans Dahlgren
Milla Järvelin 

Union européenne des Médecins specia-
listes (UeMs) 
Hans Hjelmqvist, vicepresident
Eva Engström t.o.m. juni
Sofia Rydgren Stale fr.o.m. juli 2015
Magnus Andersson t.o.m. april 2015
Karin Rudling fr.o.m. april 2015 
Thomas Parker

World Medical association (WMa) 
Heidi Stensmyren, delegationschef
Karin Båtelson, councilmöte april 2015
Thomas Lindén, general assemblymöte 
oktober 2015 
Tomas Hedmark

samnordisk arbetsgrupp för prognos- och 
specialistutbildningsfrågor 
Thomas Parker 
Åsa Jaktlund t.o.m. maj 2015 
Jeanette Reinbrand fr.o.m. maj 2015 
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Bilaga: avgivna remissyttranden

REGERINGEN

finansdepartementet
•	 PM Kompletterande bestämmelser om upphandling
•	 Miljö- och energidepartementet
•	 Åldersgräns för användning av kosmetiska solarier

näringsdepartementet
•	 Framställan om ändring i körkortslagen (1998:488) – Körkort med 

villkor om alkolås trots bruk av narkotika i vissa fall
•	 Sekretessbrytande bestämmelse för personal inom hälso- och 

sjukvård och socialtjänst vid vanvård av djur

socialdepartementet
•	 Apoteksombud – Rapport från Läkemedelsverket
•	 Betänkande mer gemensamma tobaksregler (SOU 2015:6)
•	 Betänkande skapa tilltro – generell tillsyn, enskildas klagomål och 

det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46)
•	 Betänkandet mer trygghet och bättre försäkring (SOU 2015:21)
•	 Förfalskning av medicinska produkter och liknande brott
•	 Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91)
•	 Kostnadsansvar för smittskyddsläkemedel (Ds 2015:20)
•	 Kostnadsfria läkemedel för barn
•	 Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd (SOU 

2014:87)
•	 Läkemedelsverkets redovisning av regeringsuppdraget avseende 

homeopatiska läkemedel
•	 Nästa fas i e-hälsoarbetet (SOU 2015:32)
•	 Sedd, hörd och respekterad – Ett ändamålsenligt klagomålssystem 

i hälso- och sjukvården (SOU 2015:14)
•	 Slutbetänkandet barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny 

LVU (SOU 2015:71)
•	 Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånen
•	 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård (SOU 2015:20)
•	 Yttrande över insatser för att förbättra patientsäkerheten vid gene-

riskt utbyte – rapport från Läkemedelsverket

Utbildningsdepartementet
•	 Forskningskvalitetsutvärdering i Sverige – FOKUS
•	 För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)
•	 Förslag till ändring i patientsäkerhetslagen om tillfällig yrkesutöv-

ning till följd av yrkeskvalifikationsdirektivet
•	 Högre utbildning under tjugo år (SOU 2015:70)
•	 Unik kunskap genom registerforskning

MYNDIGHETER M FL

försäkringskassan
•	 Gemensam beredning av blanketter för läkarutlåtande
•	 Gemensam beredning av uppdaterad frågeuppsättning på läkarin-

tyg för sjukpenning och läkarutlåtande för sjuk- och aktivitetsersätt-
ning

Inspektionen för vård och omsorg
•	 Förslag till föreskrifter om anmälan av allvarliga vårdskador (Lex 

Maria)

Läkemedelsverket
•	 Förslag till nya föreskrifter (HSL-FS 2016:X) om förordnande och 

utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

•	 Förslag till föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter 
(LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel

•	 Yttrande över insatser för att förbättra patientsäkerheten vid gene-
riskt utbyte

rättsmedicinalverket
•	 Rättsmedicinalverkets föreskrifter om rättspsykiatrisk undersökning
•	 SIS – Swedish Standards Institute
•	 Estetiska medicinska tjänster – icke kirurgiska medicinska ingrepp

socialstyrelsen
•	 Frågor kring Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:6) om särskilt 

förordnande att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare
•	 Förslag till föreskrifter och allmänna råd om behandling av person-

uppgifter och journalföring i hälso- och sjukvården
•	 Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas 
•	 specialiseringstjänstgöring
•	 Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om sterilisering
•	 Förslag om ändring av Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:28) 

om blodverksamhet
•	 Socialstyrelsens råd om vissa åtgärder i hälso- och sjukvården vid 

dödsfall
•	 Terminologiremiss, begrepp inom området uppmärksamhetsinforma-

tion

svenska Läkaresällskapet
•	 En värdefull vård
•	 Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning
•	 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
•	 Förslag till ändring i TLV:s föreskrifter (TLVFS 2009:3) om handels-

marginal för läkemedel och andra varor som ingår i läkemedelsför-
månerna

transportstyrelsen
•	 Om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 

(TSFS 2010:125 senast ändrade genom TSFS 2013:2) om medicin-
ska krav för innehav av körkort

•	 Ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om medi-
cinska undersökningar m m (TSFS 2013:14)

saco
•	 Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen (SOU 

2015:17)
•	 Betänkandet upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 

2015:78)
•	 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända
•	 För kvalitet med gemensamt ansvar (SOU 2015:17)
•	 Förslag till ändringar i bestämmelser om återbetalning av studielån
•	 Genomförande av EU:s direktiv om fri rörlighet för arbetstagare (Ds 

2015:36)
•	 Kvalitetssäkring av högre utbildning
•	 Skärpta åtgärder mot missbruk av tidsbegränsade anställningar (Ds 

2015:29)
•	 Statsbidrag för höjda löner till lärare och andra personalkategorier
•	 Ytterligare en månad inom föräldrapenningen reserveras för vardera 

föräldern, Ds 2015:8
•	 Ändrade förutsättningar i valfrihetssystemet för etableringslotsar
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INTERNATIONELLA ORGAN

CpMe
•	 Survey on telemedicine in the EU member states
•	 Comments on the United4Health project and the CPME’S stand-

point 
•	 Policy om health village toolbox 
•	 EMA good practice guides   
•	 Policy on mobile health  
•	 Statement medical confidentiality   

WMa
•	 Call for comments: 
•	 Alcohol 
•	 Chemical weapons 
•	 Smallpox virus
•	 Mobile health 
•	 Nuclear weapons 
•	 Street children 
•	 Curriculum of medical schools 
•	 Mental illness
•	 Physicians well being 
•	 Mass media appearances 
•	 Transgender people 
•	 Vitamin D insufficiency 
•	 Toolkit for physicians working in situations of violence 
•	 Health databases and biobanks 

UeMs
•	 Future structures of the UEMS 

Övrigt 
•	 FEMS – questionnaire on European working time directive  
•	 PWC – Interview on ehealth  
•	 NMC – joint primary care statement 
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Finansiella rapporter 2015
Styrelsen och förbundsdirektören för Sveriges läkarförbund får härmed avge
årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01–2015-12-31.

Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Sveriges läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella organisation med 
syfte att stärka och värna om medlemmarnas fackliga och yrkesmässiga intressen 
samt att påverka hälso- och sjukvårdens utveckling. Förbundet är moderförening i 
en koncern. Koncernens verksamhet består av fem verksamhetsgrenar:

– facklig och professionell verksamhet (ideell och icke-momspliktig verksamhet)
– Läkartidningen (närings- och momspliktig verksamhet)
– LIPUS (närings- och momspliktig verksamhet)
– fastighetsrörelse (närings- och momspliktig verksamhet)
– finansrörelse (näringsverksamhet)

Verksamheten i Läkartidningen Förlag AB, Läkarnas institut för professionell ut-
veckling LIPUS AB och Appendix Fastighets AB (Kommendörsgatan 9) bedrivs i 
helägda dotterbolag, se not 14.

Främjande av föreningens syfte 
Sveriges läkarförbund, som är läkarnas fackliga sammanslutning, har till uppgift

– att upprätthålla en god och värdig anda inom kåren,
– att tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen,
– att främja medlemmarnas utbildningsmässiga och vetenskapliga intressen och
– att befordra hälso- och sjukvårdens ändamålsenliga utveckling.

Verksamheten beskrivs i den tryckta verksamhetsberättelsen för året.

Kommentarer till årets resultat i koncernen
Rörelsens intäkter för verksamhetsåret uppgick till 175,6 mkr, vilket är att jäm-
föra med 168,2 mkr föregående år. Medlemsintäkterna ökade med 6,5 mkr till 
106,9 mkr beroende på förändringar i moderföreningen, (se nedan).

Läkartidningens omsättning ökade med 0,6 mkr jämfört med år 2014. Omsätt-
ningen i Appendix Fastighets AB har minskat från 5,6 mkr år 2014 till 2,6 mkr 
år 2015 beroende på ett byggnadslovsärende som har medfört uteblivna hyres-
intäkter. Omförhandling av hyresavtal med hyresgäst pågår.

Resultatet från finansiella placeringar uppgick till 109,1 mkr (17,9 mkr). Under 
2015 lades finansportföljen om enligt beslut i förbundsstyrelsen till nya förvaltare 
varpå övervärden realiserades.

Årets resultat efter skatt blev 98,8 mkr (21,0 mkr). Antalet anställda, omräknat till 
heltidstjänster, var i koncernen 87 (89) stycken för 2015.

Kommentarer till årets resultat per verksamhetsgren
Den fackliga och professionella verksamheten visar ett resultat på -4,6 mkr, vilket 
är att jämföra med -0,4 mkr föregående år.

Medlemsintäkterna ökade med 6,5 mkr varav ca 2,8 mkr beror på ökat antal 
betalande medlemmar. Resterande ökning beror på ändrad bokföringsprincip då 
förbundet har bytt medlemssystem. Det nya medlemssystemet medger en mer 
exakt uppföljning än tidigare. Övriga rörelseintäkter ökade med 3,2 mkr (0,6 mkr) 
bland annat beroende på återbetalning av löneskatt från Skatteverket. Skade-
resultatet för inkomstförsäkringen skiljer 0,1 mkr mellan åren. Personalkostnader 
(kostnader för förtroendevalda och tjänstemän) minskade med 1,6 mkr jämfört 
med föregående år. Övriga externa kostnader har ökat med 11,3 mkr, därav IT-
kostnader 10,4 mkr. Det nya medlemssystemet är kostnadsfört till 3 mkr, gamla 
satsningar på medlemssystem har kostnadförts med 6,1 mkr. I IT-kostnaden 
finns även en satsning på nya stödsystem för verksamheten vilket medfört en 

direktavskrivning med 1,3 mkr. Utfallet ligger inom den av fullmäktige beslutade 
budgeten. Budgetmässigt har historiskt eftersträvats en självfinansieringsgrad 
på 90 %. I utfallen har de senaste åren självfinansieringsgraden varit nära 100 %. 
Självfinansieringsgraden uppgick 2015 till 95,8 % (99,6 %).

Den löpande fastighetsrörelsen visar ett resultat på 4,5 mkr (5,1 mkr), vilket ligger 
0,5 mkr under föregående år. Marknadsvärdet för fastigheterna är estimerat 
till 409 mkr (varav 397 mkr avser Stockholmsfastigheter externt värderade av 
Cushman & Wakefield per årsskiftet 2015).

Finansrörelsen visar ett resultat på 109,1 mkr (17,9 mkr). Undervärdet på de finans-
iella placeringarna uppgår till 5,4 mkr i jämförelse mot ett övervärde på 79,5 mkr 
för 2014. Under 2015 lades finansportföljen om enligt beslut i förbundsstyrelsen 
till nya förvaltare varpå övervärden realiserades. Läkarförbundets långfristiga 
finansiella tillgångar ligger i enlighet med antagen placeringspolicy huvudsakligen 
placerade i räntebärande papper, i aktierelaterade instrument med global expone-
ring samt i investeringar med låg korrelation med aktiemarknaden för att minska 
risken i portföljen. Placeringshorisonten är långsiktig.

Läkartidningens personalkostnader har fortsatt att minska mellan åren vilket för-
klarar skillnaden i bolagets resultat. LIPUS är fortfarande i ett uppstartskede. 
Underskottet minskade år 2015 jämfört mot år 2014 med 0,7 mkr.

Förvaltade stiftelser 
Sveriges läkarförbund har fyra stiftelser med anknuten förvaltning. Stiftelserna 
har egna årsredovisningar.

Tillgångarna i stiftelserna är placerade i aktier och andra värdepapper och dessa 
har följande värden:
  Bokfört värde Marknadsvärde
   tkr tkr

Stiftelsen Bokelunds Donationsfond 1 700 1 675

Stiftelsen bildades 1929 genom ett testamente efter avlidne doktor Axel Bokelund 
och hans maka Hedvig Bokelund. Ändamålet består i att lämna understöd åt i 
behov varande änkor eller barn efter avlidna svenska läkare.

Stiftelsen Sveriges läkarförbunds  
Forskningsfond  2 201 2 166

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning genom att ta emot 
gåvor och andra donationer och ur fonderade medel i enlighet med föreskriven 
inriktning utdela stipendier och andra bidrag till angelägen medicinsk forsknings-
verksamhet.

Stiftelsen Nanna och  
Albert Skantzes Minnesfond 700 691

Stiftelsen har till ändamål att genom utdelande av årliga stipendier till förtjänta 
personer främja klinisk medicinsk forskning och utbildning.

Stiftelsen Sveriges läkarförbunds  
Understödsfond  66 340 65 652

Stiftelsen har till ändamål att lämna understöd åt förbundsmedlemmar som råkat i 
nödställd belägenhet, och åt behövande änkor och oförsörjda barn efter förbunds-
medlemmar. Sedan år 2000, då anvisningarna för utdelning av understöd ändrades, 
kan läkarstuderande medlemmar som ej beviljats studiestöd för hela utbildningen 
och som i övrigt är behövande, beviljas understöd för högst två terminer.
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Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Förbundets löpande verksamhet påverkas inte av förändringar i förmögenhets-
värdena då verksamhetens kostnader i sin helhet finansieras av rörelseintäkter. 
Genom gottgörelse från pensionsstiftelse har förbundet fått ett negativt löne-
skatteunderlag genom åren. Skatteverket har godkänt Sveriges läkarförbunds 
syn angående negativt löneskatteunderlag. Under 2015 återbetalades innehållna 
medel för löneskatt vilket påverkade resultatet positivt med 5 mkr.

Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården LIPUS AB (nedan kallad 
LIPUS) är fortfarande inne i sin uppstartsfas. Bolaget redovisar för sitt tredje verk-
samhetsår ett negativt rörelseresultat med -1,9 mkr att jämföra med motsvarande 
resultat på -2,6 mkr föregående år. LIPUS har erhållit koncernbidrag från Sveriges 
läkarförbund på motsvarande belopp.

Flerårsöversikt
I flerårsöversikten är 2013 års siffor omräknade enligt K3, men inte värdena för 
år 2012.

Koncernens nyckeltal 2015 2014 2013 2012

Rörelsens intäkter (mkr) 175,6 168,2 162,8 165,3
Rörelseresultat (mkr) 4,4 6,1 9,6 10,6
Årets resultat (mkr) 98,8 21,0 22,6 22,8
Soliditet 93 % 96 % 95 % 96 %
Antal anställda  
(omräknat till heltidstjänster) 87 89 89 87
Balansomslutning (mkr) 797,2 672,6 652,9 626,3
Justerat eget kapital (mkr) 1/ 1 038 1 036 917 854

1/ Med justerat eget kapital avses bokfört värde på eget kapital justerat för över- och 
 undervärden på koncernens samtliga värdepappersinnehav, fastigheter och bostads-
rätter.

Resultat per  
verksamhetsgren 2/ 2015 2014 2013 2012

Facklig och professionell  -4,6 -0,4 1,0 -3,4 
verksamhet
Läkartidningen Förlag AB 6,4 4,0 3,3 6,3
LIPUS -1,9 -2,6 -1,3 –

Delsumma -0,1 1,0 3,0 2,9

Fastighetsrörelse 4,5 5,1 6,5 7,6

Verksamhetsresultat 4,4 6,1 9,5 10,5  
före finansrörelse

Finansrörelse 109,1 17,9 16,4 15,4

Verksamhetsresultat 113,5 24,0 25,9 25,9

Koncernmässiga just. etc – – - -0,1

Resultat efter 113,5 24,0 25,9 25,8 
finansiella poster

Skatter -14,7 -3,0 -3,3 -3,0

Årets resultat 98,8 21,0 22,6 22,8

2/ I uppställningen ovan har hänförbara interna kostnader för administration redovisats 
under finansrörelsen. Avskrivningar på koncernmässiga övervärden i fastigheter i 
handelsbolag redovisas ej i fastighetsrörelsen utan under koncernmässiga justeringar.

Moderföreningens 
nyckeltal 2015 2014 2013 2012

Rörelsens intäkter (mkr) 125,6 120,0 117,4 122,6
Rörelseresultat (mkr) -1,4 0,9 4,0 2,7
Årets resultat 93,2 15,3 18,8 17,6
Soliditet 89 % 91 % 90 % 90 %
Antal anställda (omräknat 55 54 54 55 
till heltidstjänster)
Balansomslutning (mkr) 755,1 634,4 625,3 609,4
Justerat eget kapital (mkr) 3)  969 973 858 838

3/ Med justerat eget kapital avses bokfört värde på eget kapital justerat för över- och 
undervärden på moderföreningens samtliga värdepappersinnehav, fastigheter och 
bostadsrätter.

Medlemsutveckling
 2015-12-31 2014-12-31
Medlemskategori Antal Andel Antal Andel

Läkare, yrkesverksamma 34 109 70,4 % 33 496 71,8 %
Läkare, pensionärs- 
medlemmar 6 731 13,9 % 6 410 13,7 %
Studenter 7 494 15,5 % 6 670 14,3 %
Läkare under  
kompletteringsutbildning 150 0,3 % 103 0,2 % 

 48 484 100,0 % 46 679 100,0 %

Medlemsavgifterna för verksamhetsåret 2015 var:
•	 för fullbetalande medlemmar: 249 kr/mån (2 988 kr/år)
•	 för pensionärsmedlemmar: 73 kr/mån (876 kr/år)
•	 för medlemmar tillhörande MSF: 60 kr/år
•	 för medlemmar under kompletteringsutbildning: 600 kr/år

4/ Antalet medlemmar innehåller medlemmar med reducerat medlemspris, medlemmar 
med försenad betalning och är en bild av medlemsläget vid årsskiftet.

Framtida utveckling
Läkarförbundets framtida planer beskrivs i av fullmäktige 2015 beslutad Verksam-
hetsplan 2015–2016 och av fullmäktige 2015 beslutad Budget 2016.

Finansiell riskhantering
Riskexponeringen i form av finansiella instrument regleras i en av Förbunds-
styrelsen i juni 2015 beslutad placeringspolicy. Huvuddelen av tillgångarna finns i 
räntebärande värdepapper (normalt 35 %), aktierisk (normalt 50 %) samt alternativa 
investeringar (normalt 15 %). Riskexponeringen mot aktiemarknaden speglar till 
stor del världsindex och har en övervikt mot den svenska marknaden. Aktieport-
följen ska till största delen förvaltas indexnära. Finansförvaltningens administration 
har under 2015 hanterats av extern part.

Koncernens kreditrisker är i stort begränsade till löpande kundfordringar och 
historiskt har kundförlusterna varit försumbara.

Ränte- och valutarisker finns endast i finansförvaltningen och huvuddelen av 
innehaven är i svenska kronor.
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Resultaträkning
 Koncernen Moderföreningen
  2015-01-01 2014-01-01 2015-01-01 2014-01-01
 Not –2015-12-31 –2014-12-31 –2015-12-31 –2014-12-31

Rörelsens intäkter 2

Medlemsavgifter  106 918 014 100 432 709 106 918 014 100 432 709
Bidrag  148 933 1 544 025 148 933 1 544 025
Fastighetsrörelse  13 957 490 14 946 634 11 080 966 14 054 301
Övriga rörelseintäkter  54 536 133 51 277 302 7 473 696 3 962 770

Summa rörelsens intäkter  175 560 570 168 200 670 125 621 609 119 993 805

Rörelsens kostnader

Direkta produktions- och distributionskostnader  -11 167 644 -11 490 399 -14 271 047 -13 645 930
Övriga externa kostnader 3, 4, 5 -56 338 496 -45 052 920 -43 349 436 -36 344 723
Personalkostnader 6 -97 975 862 -99 585 018 -67 062 588 -66 707 331
Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar 10, 11, 12 -5 644 426 -5 964 998 -2 321 432 -2 434 717

Summa rörelsens kostnader  -171 126 428 -162 093 335 -127 004 503 -119 132 701

Rörelseresultat  4 434 142 6 107 335 -1 382 895 861 104

Resultat från finansiella investeringar
Resultat från andelar i koncernföretag 7 – – 229 608 241 270
Resultat från finansiella placeringar som är anläggningstillgångar 8 108 813 040 17 772 338 108 813 040 17 772 338
Övriga ränteintäkter  265 047 112 478 248 475 81 756

  109 078 087 17 884 816 109 291 123 18 095 364

Räntekostnader  -17 039 -40 337 -8 255 -26 894

  -17 039  -40 337  -8 255  -26 894

Resultat efter finansiella poster  113 495 190 23 951 814 107 899 973 18 929 574

Bokslutsdispostioner

Lämnade koncernbidrag  – – -1 931 218 -2 594 306

Årets skattekostnad 9 -14 724 316 -2 926 439 -12 788 494 -1 071 253

Årets resultat  98 770 874 21 025 375 93 180 261 15 264 015

Hänförlig till:

Moderföreningen  98 694 338 20 944 952
Minoritetsintresse  76 536 80 423
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Balansräkning
 Koncernen Moderföreningen
 Not 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

ANläggNiNgStillgÅNgAR
immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvara  10 9 892 809 17 336 361 435 789 6 156 871

  9 892 809 17 336 361 435 789 6 156 871

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 11 81 378 355 82 420 889 24 093 466 23 876 100
Inventarier 12 2 517 059 3 559 179 1 976 007 2 703 156

  83 895 414 85 980 068 26 069 473 26 579 256

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 13, 14 – – 61 593 816 61 364 208
Andelar i bostadsrättsförening 15 3 227 500 3 227 500 3 227 500 3 227 500
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 507 546 267 447 941 967 507 546 267 447 941 967
Andra långfristiga fordringar 17 51 082 185 653 51 082 185 653

  510 824 849 451 355 120 572 418 665 512 719 328

SuMMA ANläggNiNgStillgÅNgAR  604 613 072 554 671 549 598 923 927 545 455 455

OMSättNiNgStillgÅNgAR
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  9 660 608 8 393 433 237 025 587 119  
Fordringar på koncernföretag  – – 3 743 455 3 367 603 
Övriga fordringar 18 12 289 387 14 309 743 10 612 276 11 867 074 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 19 2 596 490 3 033 694 2 305 577 2 702 849

  24 546 485 25 736 870 16 898 333 18 524 645

Kassa och bank  168 079 728 92 198 011 139 247 367 70 441 949

SuMMA OMSättNiNgStillgÅNgAR  192 626 213 117 934 881 156 145 700 88 966 594

Summa tillgångar  797 239 285 672 606 430 755 069 627 634 422 049
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Balansräkning, forts.
 Koncernen Moderföreningen
 Not 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital och skulder

EgEt KAPitAl 20

Eget kapital hänförligt till: 
Moderföreningen  741 252 286 642 557 948  –
Minoritetsintresse  849 996 831 357  –
Balanserad vinst  – – 580 075 951 564 811 936
Årets resultat  – – 93 180 261 15 264 015

Annat eget kapital inklusive årets resultat  742 102 282 643 389 305 673 256 212 580 075 951

Avsättningar
Uppskjuten skatteskuld  923 667 575 768 – –

Summa avsättningar  923 667 575 768 – –

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  5 005 231 5 732 473 3 026 642 3 776 151
Skulder till koncernföretag  – – 39 624 617 37 730 722 
Skatteskulder  6 789 956 43 025 6 779 383 –
Övriga skulder  5 576 300 4 112 581 3 104 767 2 234 598
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 36 841 849 18 753 278 29 278 005 10 604 627

Summa kortfristiga skulder  54 213 336 28 641 357 81 813 414 54 346 098

Summa eget kapital och skulder  797 239 285 672 606 430 755 069 626 634 422 049

Ställda säkerheter 22 15 695 000 15 695 000 5 695 000 5 695 000

Ansvarsförbindelser 23 7 699 244 7 574 820 7 699 244 7 574 820
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Kassaflödesanalys
 Koncernen Moderföreningen
  2015-01-01 2014-01-01 2015-01-01 2014-01-01 
  –2015-12-31 –2014-12-31 –2015-12-31 –2014-12-31

DEN löPANDE vERKSAMhEtEN

Rörelseresultat  4 434 142 6 107 335 -1 382 895 861 104
Justering för poster som inte ingår i kassaflödet  10 745 936 5 927 655 7 422 945 2 434 716

  15 180 078 12 034 990 6 040 050 3 295 820

Erhållen avkastning från finansiella placeringar  108 865 246 18 352 132 108 865 246 18 352 132
Erhållen ränta  265 047 112 478 248 475 81 756
Erlagd ränta  -17 039 -40 337 -8 255 -26 894
Betald inkomstskatt  180 645 -5 109 056 1 841 838 -3 510 815

Kassaflöde från den löpande verksamheten  
före förändring av rörelsekapital  124 473 977 25 350 207 116 987 354  18 191 999

Förändring av rörelsekapital
Minskning av fordringar  – 4 023 344 – 4 348 167
Ökning av fordringar  -6 641 855 – -6 276 843 –
Minskning av leverantörsskulder  -727 242 -2 797 135 -749 509 -2 663 507
Minskning av övriga korta skulder  – – – -3 433 535
Ökning av övriga korta skulder  19 552 291 1 323 150 21 437 442 –

Kassaflöde från den löpande verksamheten  136 657 171 27 899 566 131 398 444 16 443 124

iNvEStERiNgSvERKSAMhEt
Minskning av långa fordringar  104 473 224 471 134 571 224 471
Förvärv av materiella/immateriella anläggningstillgångar  -2 132 730 -1 598 788 -2 107 079 -1 319 302
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  915 000 100 000 915 000 –
Ökning av andra långfristiga värdepappersinnehav  -59 604 300 -34 384 342 -59 604 300 -34 384 342

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -60 717 557 -35 658 659 -60 661 808 -35 479 173

FiNANSiERiNgSvERKSAMhEt
Minoritetens tillskott HB Facctrio  -57 897 -64 603 – –
Kapitaltillskott från/till koncernbolag  – – -1 931 218 -2 594 306

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -57 897 -64 603 -1 931 218 -2 594 306

Minskning av likvida medel  – -7 823 696 – -21 630 355
ökning av likvida medel  75 881 717 – 68 805 418 –
likvida medel vid årets början  92 198 011 100 021 707 70 441 949 92 072 304
likvida medel vid årets slut  168 079 728 92 198 011 139 247 367 70 441 949

 Koncernen Moderföreningen
  2015 2014 2015 2014

Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet
Avskrivningar  5 644 426 5 964 998 2 321 432 2 434 717
Utrangering balanserade utgifter  5 336 347 0 5 336 347 0
Realisationsresultat vid försäljning av inventarier  -234 837 -37 343 -234 834 -1

  10 745 936 5 927 655 7 422 945 2 434 716
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Redovisningsprinciper och noter
NOt 1 REDOviSNiNgSPRiNciPER 

Koncernens och moderföreningens finansiella rapporter har, i likhet med före-
gående år, upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 
(K3). För byggnader har komponentavskrivning tillämpats.

Koncernredovisning
I koncernredovisningen ingår samtliga dotterföretag. Koncernens bokslut har 
upprättats med tillämpning av förvärvsmetoden. Förvärvade övervärden avseende 
fastigheter i aktiebolag skrivs av i koncernen på fastighetens återstående livslängd.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar
 Förvärvade materiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minus 
ackumulerade avskrivningar. Avskrivningsprocent framgår av nedanstående tabell. 
För byggnader tillämpas komponentavskrivning i enlighet med K3. Detta be-
tyder att avskrivningstiden för olika komponenter varierar med nyttjandeperioden. 
Bedömningar av nyttjandeperiod har gjorts med hjälp av fastigheternas under-
hållsplaner.

Samtliga kostnader för investering i nytt medlemssystem har i år kostnads-
förts direkt i resultaträkningen, vilket är en skillnad mot tidigare år då kostnader 
för medlemssystem aktiverades som immateriell anläggningstillgång i balans-
räkningen. Tidigare aktiverade investeringar i medlemssystem har utrangerats 
under 2015.

Övriga immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde. Egen-
upparbetade kostnader avseende immateriella anläggningstillgångar kostnadsförs 
när de uppstår.
 Koncernen Moderföreningen
 2015 2014 2015 2014

Inventarier (från 
anskaffningsmånad) 20 % 20 % 20 % 20 %
Datorer (från 
(anskaffningsmånad) 20–33 % 20–33 % 20–33 % 20–33 %
Balanserade utgifter  
för programvara 12,5–33 % 12,5–33 % 20–33 % 20–33 %

Fordringar
Fordringar har upptagits till det lägsta av nominellt värde och det belopp varmed 
de beräknas inflyta.

Medlemsavgifter
 Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i Sveriges läkarförbund. 
Medlemsavgifterna har tom år 2015 intäktsförts när inbetalning har skett. Intäkt 
kopplas vid årsskiftet till rätt aviseringsår. Från och med 2016 ersättes sam-
aviserade föreningar med inbetalt belopp. Tidigare regel byggde på en ersättning 
baserad på aviserat belopp ./. 4,1 %. I och med nytt medlemssystem aviseras 
medlemskap i förskott. Detta innebär att betalningar avseende 2016 periodiseras 
till rätt aviseringperiod.

Bidrag
Bidrag intäktsredovisas i den period som bidraget utbetalas. Om bidraget är till 
för att täcka en kostnad sker intäktsredovisning så att den ställs mot den kostnad 
som bidraget är avsett att täcka.

Fastighetsrörelse
Fastighetsintäkter består av intäkter för kommersiella fastigheter som innehas för 
att generera värdeökning, förvaltningsfastigheter som hyrs ut till dotterbolag och 
delföreningar samt fritidsfastigheter som hyrs ut till medlemmar och anställda. 
Hyror faktureras i förskott och tas upp i takt med att de upparbetats.

leasing
Koncernen Sveriges läkarförbund innehar endast operationella leasingavtal som 
både leasegivare och leasetagare. Leasingintäkter avser hyresintäkter från ex-
terna hyresgäster, dotterbolag och delföreningar. I leasingnoten specificeras de 
hyresintäkter som koncernen har rätt till även om hyresgästen säger upp sitt avtal.

I leasingkostnader ingår främst kostnader för lokalhyror, endast en mindre del 
avser leasinghyra av kontorsmaskiner. I leasingnoten specificeras de kostnader 
som koncernen är bunden av enligt icke uppsägningsbara leasingavtal.

Finansiella placeringar 
Finansiella placeringar samt avkastning på finansiella placeringar redovisas under 
finansiella anläggningstillgångar i balansräkningen respektive i resultaträkningen. 
Finansiella placeringar i värdepapper är långsiktiga och kollektivt värderade (portfölj-
värdering). Nedskrivning sker när det totala verkliga värdet långsiktigt understiger 
det totala redovisade värdet. Bedömningen är att värdenedgången på 5 403 tkr 
icke är varaktig varför någon nedskrivning ej har gjorts.

Ersättning till anställda
Gottgörelse från pensionsstiftelsen redovisas som en avgående post under 
personalkostnader i enlighet med specifikation i personalnot.

inkomstskatter
Inkomstskatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt. Inkomstskatt redovisas 
i resultaträkningen utom då en underliggande transaktion redovisas i eget kapi-
tal varvid även tillhörande skatteeffekt redovisas i eget kapital. Aktuella skatte-
fordringar och skatteskulder respektive uppskjutna skattefordringar och skatte-
skulder kvittas i de fall det finns en legal kvittningsrätt.

Aktuell skatt
Aktuell skatt är skattekostnaden för innevarande räkenskapsår som avser årets 
skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som 
ännu inte redovisats. Aktuell skatt värderas till det sannolika beloppet enligt de 
skattesatser och skatteregler som gäller på balansdagen och nuvärdesberäknas 
inte. Förbundet ska betala skatt för inkomster som till exempel räntor, utdelningar, 
vinst vid avyttring av värdepapper, rörelse- och fastighetsinkomster. För den ideella 
verksamheten utgår ingen skatt (till exempel medlemsintäkter).

uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är inkomstskatt för skattepliktigt resultat avseende framtida 
räkenskapsår till följd av tidigare transaktioner eller händelser. Uppskjutna skatte-
fordringar redovisas för alla avdragsgilla temporära skillnader och för möjligheten 
att i framtiden använda outnyttjade förlustavdrag. Förändring av uppskjuten skatt 
redovisas i not.

NOt 2 RöRElSENS iNtäKtER

 Koncernen Moderföreningen
 2015 2014 2015 2014

Facklig och profes-
sionell verksamhet 106 918 014 100 432 709 106 918 014 100 432 709
Bidrag 148 933 1 544 025 148 933 1 544 025
Fastighetsrörelse 13 957 490 14 946 634 11 080 966 14 054 301
Övriga rörelseintäkter 4 980 358 3 350 262 7 473 696 3 962 770

Delsumma  126 004 795 120 273 630 125 621 609 119 993 805

Läkartidningen  
Förlag AB 41 639 009 41 603 269 – –
LIPUS 7 916 766 6 323 771 – –

 175 560 570 168 200 670 125 621 609 119 993 805

 I intäkter avseende fastighetsrörelsen ingår lokalhyror betalda av Läkartidningen 
Förlag AB med 18,5 % (14,6 %). I resultaträkningen redovisas även Läkartidningen 
Förlag AB samt LIPUS som Övriga rörelseintäkter.
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leasinguppgifter som leasegivare
 Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara 
leasingavtal:
 Koncernen Moderföreningen
 2015 2014 2015 2014

Förfaller till betalning  
inom 1 år 5 231 234 6 656 769 3 131 278 3 024 399
Förfaller till betalning  
senare än 1 år men  
inom 5 år – 12 000 000 – –
Förfaller till betalning  
senare än 5 år – 500 000 – –
Under perioden intäkts- 
förda leasingavgifter 9 588 771 12 436 152 6 730 130 6 784 653

 Moderföreningen innehar fastigheter som helt eller delvis hyrs ut till externa hyres-
gäster och dotterbolag. Moderföreningen har även andra intäkter från fastighets-
rörelsen som inte klassificeras som leasingintäkter. Detta avser främst uthyrning 
av fritidshus.

NOt 3 övRigA ExtERNA KOStNADER

  Moderföreningen
   2015 2014

 Lokalhyra och fastighetskostnader  9 354 461 14 313 104
Medlemsavgift Saco och övriga föreningskostnader 5 608 799 5 505 370
Övriga konsultkostnader   3 648 442 3 818 458
Administrationskostnader (porto, tryck etc)  3 996 541 3 040 381
Löpande IT-kostnader   9 107 446 1 947 810
Medlemssystem löpande kostnader och utveckling 3 743 742 1 084 009
Övrigt   6 578 068 5 479 767
Revision och rådgivning   1 311 937 1 155 824

   43 349 436 36 344 723

 Av årets kostnader i moderföreningen avser 10,8 % (14,6 %) koncerninterna 
mellanhavanden.

NOt 4 övRigA ExtERNA KOStNADER

leasinguppgifter som leasetagare
 Framtida minimileaseavgifter som ska erläggas avseende icke uppsägningsbara 
leasingavtal:
 Koncernen Moderföreningen
 2015 2014 2015 2014

Förfaller till betalning  
inom 1 år 981 423 993 121 344 846 349 290
Förfaller till betalning  
senare än 1 år men  
inom 5 år 887 734 758 554 752 451 483 281
Förfaller till betalning  
senare än 5 år 1 684 – 1 684 –
Under perioden  
kostnadsförda  
leasingavgifter 2 990 415 6 871 886 631 581 4 332 110

Av kostnadsförda leasingavgifter för moderföreningen år 2015 avser 0 mkr (3,7 mkr) 
lokalhyra till Appendix Fastighets AB. Leasingavgifterna för moderföreningen 2015 
avser endast kontorsmaskiner.

NOt 5 övRigA ExtERNA KOStNADER

 Koncernen Moderföreningen
Revisionskostnader 2015 2014 2015 2014

Revisionsuppdrag 1 160 762 795 919 967 724 623 508
Revisionsverksamhet 
utöver revisionsuppdrag 94 287 203 799 76 572 195 519
Revisionsverksamhet 
utöver revisions- 
uppdrag, skatt 268 751 336 797 267 641 336 797
Revisionsverksamhet 
övriga tjänster 2 046 – – –

 1 525 846 1 336 515 1 311 937 1 155 824

NOt 6 PERSONAl

 Kostnader för ersättning för förlorad arbetsförtjänst till förtroendevalda redovisas 
nedan under löner och ersättningar respektive sociala kostnader. Antal anställda 
är omräknat till heltidstjänster.
  Moderföreningen
   2015 2014

Förbundsstyrelsen
Kvinnor   7 7
Män   7 7
Presidium
Kvinnor   2 2
Män   1 1

 Koncernen
 2015 2014

Bolagsstyrelser
Kvinnor 5 5
Män 4 5

 Koncernen Moderföreningen
 2015 2014 2015 2014

Kansliledning och 
dotterbolags VD
Kvinnor 0 2 0 2
Män 2 1 1 0
Medelantalet anställda
Kvinnor 56 58 35 38
Män 31 31 20 16

totalt  87 89 55 54

löner och ersättningar
Anställd personal
VD och vVD 2 162 991 3 397 648 1 674 371 2 523 739
Övriga anställda 46 218 429 46 324 146 30 365 769 29 465 352

Summa 48 381 420 49 721 794 32 040 140 31 989 091

Övriga arvoderade 
Läkartidningen 518 915 672 120 – –
LIPUS 1 762 121 1 329 938 – –

Summa 2 281 036 2 002 058 0 0

Förtroendevalda 
Förbundsstyrelse 2 468 610 3 170 320 2 468 610 3 170 320
Övriga förtroendevalda  2 029 121 1 526 393 2 029 121 1 526 393

Summa 4 497 731 4 696 713 4 497 731 4 696 713

tOtAlt 55 160 187 56 420 565 36 537 871 36 685 804

Sociala kostnader
Anställd personal
Pensionskostnader  
för VD och vVD 643 634 1 436 003 567 411 1 083 128
Pensionskostnader  
övriga anställda 18 802 601 12 813 659 15 107 625 8 991 618
Utbetalade pensioner  
till tidigare anställda 1/ 152 353 161 176 152 353 161 176
Sociala kostnader  
för VD och vVD 679 612 927 016 526 087 927 016
Sociala kostnader inkl
övriga arvoderade 17 688 242 17 846 216 11 943 135 10 819 941

Summa sociala  
kostnader 37 966 442 33 184 070 28 296 611 21 982 879

Gottgörelse från  
pensionsstiftelse 1/ -8 795 000 -2 228 821 -8 795 000 -2 228 821

Summa sociala      
kostnader inkl gott-     
görelse personal 29 171 442 30 955 249 19 501 611 19 754 058
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 Koncernen Moderföreningen
 2015 2014 2015 2014

Förtroendevalda 
Sociala kostnader 
förbundsstyrelse och  
övriga förtroendevalda  1 413 187 1 475 707 1 413 187 1 475 707

Summa sociala  
kostnader 1 413 187 1 475 707 1 413 187 1 475 707

Övriga personalkostnader
Resekostnader anställda  
och förtroendevalda 7 700 609 6 489 842 6 627 639 5 658 649
Övriga kostnader  
anställda 4 530 437 4 243 655 2 982 280 3 133 113

Summa övriga  
kostnader 12 231 046 10 733 497 9 609 919 8 791 762

tOtAlt PERSONAl- 
KOStNADER 97 975 862 99 585 018 67 062 588 66 707 331

1/ Moderföreningen har ur pensionsstiftelsen lyft en gottgörelse på 8,6 (2,0) mkr för 
täckande av löpande pensionspremier och en gottgörelse på 0,2 (0,2) mkr för pensions-
utbetalningar till tidigare anställda. Stiftelsens förmögenhet överstiger kapitalvärdet av 
pensionsutfästelser lämnade av Sveriges läkarförbund med 35,9 (45,3) mkr.

NOt 7 RESultAt FRÅN ANDElAR i KONcERNFöREtAg

  Moderföreningen
   2015 2014

Resultatandel från handelsbolag   229 608 241 270

   229 608 241 270

NOt 8 RESultAt FRÅN FiNANSiEllA PlAcERiNgAR SOM äR 
ANläggNiNgStillgÅNgAR

 Koncernen Moderföreningen
 2015 2014 2015 2014

Finansiella placeringar – värdepappersportfölj
Utdelningar 16 885 893 5 357 237 16 885 893 5 357 237
Ränteintäkter 1 655 424 2 363 131 1 655 424 2 363 131
Realisationsresultat 95 821 556 12 177 986 95 821 556 12 177 986
Förvaltnings- och 
bankkostnader -2 190 900 -1 765 463 -2 190 900 -1 765 463
Förvaltningskostnader 
Morgan Stanley -3 358 527 -377 203 -3 358 527 -377 203

Summa resultat  108 813 446 17 755 688 108 813 446 17 755 688

Övriga finansiella resultat
Ränteintäkter 1 791 8 325 1 791 8 325
Valutakursdifferenser -2 197 8 325 -2 197 8 325

Summa övriga  
finansiella resultat -406 16 650 -406 16 650

Summa resultat  108 813 040 17 772 338 108 813 040 17 772 338

NOt 9 ÅREtS SKAttEKOStNAD

  Moderföreningen
   2015 2014

Aktuell skatt   -12 788 494 -1 071 253

   -12 788 494 -1 071 253

Redovisat resultat före skatt i skattepliktig 
näringsverksamhet   112 790 550 19 199 156
Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22 %)  -24 813 921 -4 223 814
 Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader i den 
skattepliktiga verksamheten (näringsverksamheten) -38 181 -5 179
 Utnyttjade förlustavdrag i ”fållan” m m  12 100 294 2 586 993
Skatteeffekt av koncernbidrag K3   – 570 747
Ändrad skatt tax 2015   -36 686 –

Redovisad skattekostnad   -12 788 494 -1 071 253

NOt 10 BAlANSERADE utgiFtER FöR PROgRAMvARA

 Koncernen Moderföreningen
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående  
anskaffningsvärde 19 725 383 19 605 384 6 579 043 6 399 932
Under året  
balanserade utgifter – 179 111 – 179 111
Utrangering -5 336 347 -59 112 -5 336 347 –

utgående ackumulerade     
anskaffningsvärden 14 389 036 19 725 383 1 242 696 6 579 043

Ingående ackumulerade  
avskrivningar -2 389 022 -281 817 -422 172 -37 436
Årets avskrivningar  -2 107 205 -2 107 205 -384 735 -384 736

utgående ackumulerade     
avskrivningar -4 496 227 -2 389 022 -806 907 -422 172

utgående  
redovisat värde 9 892 809 17 336 361 435 789 6 156 871

NOt 11 ByggNADER Och MARK

 Koncernen Moderföreningen
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående  
anskaffningsvärde 132 052 026 130 856 574 40 954 474 40 019 096
Inköp 963 750 1 195 452 963 750 935 378

utgående ackumulerade     
anskaffningsvärden 133 015 776 132 052 026 41 918 224 40 954 474

Ingående  
avskrivningar -49 631 137 -47 519 053 -17 078 374 -16 424 386
Årets avskrivningar  -2 006 284 -2 112 084 -746 384 -653 988

utgående ackumulerade 
avskrivningar -51 637 421 -49 631 137 -17 824 758 -17 078 374

utgående  
redovisat värde 81 378 355 82 420 889 24 093 466 23 876 100

Förvaltningsfastigheter
Redovisat värde 21 393 968 22 182 386 7 289 068 7 613 922
verkligt värde      
för förvaltnings- 
fastigheter 202 000 000 180 000 000 85 000 000 76 000 000

Förvaltningsfastigheter innefattar fastigheter som innehas för att generera intäkter 
i form av hyror. Värdering har gjorts av oberoende värderingsman.

NOt 12 iNvENtARiER

 Koncernen Moderföreningen
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående  
anskaffningsvärde 24 403 965 24 434 810 19 869 982 19 665 169
Inköp 1 168 980 283 337 1 143 329 204 813
Försäljningar/ 
utrangeringar -1 631 667 -314 182 -1 631 667 –

utgående  
ackumulerade     
anskaffningsvärden 23 941 278 24 403 965 19 381 644 19 869 982

Ingående  
avskrivningar -20 844 786 -19 350 422 -17 166 826 -15 770 833
Försäljningar/ 
utrangeringar 951 502 251 345 951 502 –
Årets avskrivningar -1 530 935 -1 745 709 -1 190 313 -1 395 993

utgående  
ackumulerade      
avskrivningar -21 424 219 -20 844 786 -17 405 637 -17 166 826

utgående  
redovisat värde 2 517 059 3 559 179 1 976 007 2 703 156
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NOt 13 ANDElAR i KONcERNFöREtAg

  Moderföreningen
   2015-12-31 2014-12-31

Ingående anskaffningsvärde   88 027 529 88 027 529

 utgående ackumulerade anskaffningsvärden  88 027 529 88 027 529

Ingående nedskrivningar   -26 091 067 -26 091 067

 utgående ackumulerade nedskrivningar  -26 091 067 -26 091 067

 Ingående nettoinsättning/uttag i handelsbolag  -572 254 -813 524
Årets resultat i handelsbolag   229 608 241 270

   -342 646 -572 254

utgående redovisat värde   61 593 816 61 364 208

NOt 14 AKtiER Och ANDElAR i DOttERFöREtAg 

Företag och Företagets Antal Kapital- Bokfört
organisationsnummer säte andelar andel värde

Direktägda: 
Läkarnas institut för professionell utveckling LIPUS AB 
556042-7493 Stockholm 1 000  100 % 100 000
Läkartidningen Förlag AB 
556578-2629 Stockholm 1 175 744  100 % 56 060 187
Hälsa och vetenskap tidningsförlag i Stockholm AB
556291-3987 Stockholm   100 %
Appendix Fastighets AB
556734-5631 Stockholm 1 000  100 % 751 274
HB Facttrio 
916835-8621 Göteborg  75 % 4 682 355

    61 593 816

NOt 15 ANDElAR i BOStADSRättSFöRENiNg

 Koncernen Moderföreningen
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående  
anskaffningsvärde 3 227 500 3 227 500 3 227 500 3 227 500

utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 3 227 500 3 227 500 3 227 500 3 227 500

 Andelarna avser Bostadsrättsföreningen Ankaregården i Skanör (organisations-
nummer 716406-9465).

NOt 16 ANDRA lÅNgFRiStigA väRDEPAPPERSiNNEhAv

 I enlighet med antagen policy är förbundets finansiella tillgångar placerade i aktier 
eller aktierelaterade instrument, räntebärande papper samt alternativa investeringar.

 Koncernen Moderföreningen
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående  
anskaffningsvärde 447 941 967 413 557 625 447 941 967 413 557 625
Försäljning och  
förvärv; netto 59 604 299 34 384 342 59 604 299 34 384 342

utgående anskaff- 
ningsvärden 507 546 267 447 941 967 507 546 267 447 941 967

utgående redo-  
visat värde 507 546 267 447 941 967 507 546 267 447 941 967

 uppgifter gemensamma för koncern och moderförening
 Bokfört värde Marknadsvärde
 2015 2014 2015 2014

Finansiella placeringar
Räntebärande  152 225 000 59 681 163 151 552 081 61 142 820
Aktieindexobligationer  
och aktiefonder 314 108 594 335 251 744 308 655 452 410 211 149
Alternativa  
investeringar 41 070 450 52 866 837 41 793 974 55 913 374
Saco Folksam  
Försäkrings AB 1/ 142 223 142 223 142 223 142 223

Summa finansiella  
placeringar 507 546 267 447 941 967 502 143 730 527 409 566

1/ Ej marknadsnoterade innehav vilka värderats till internt beräknade marknadsvärden.

NOt 17 ANDRA lÅNgFRiStigA FORDRiNgAR

 Koncernen Moderföreningen
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Ingående fordran 185 653 410 124 185 653 410 124
Utlåning under året – 114 418 – 114 418
Amortering under året -104 473 -338 889 -104 473 -338 889
Omklassificering till      
kortfristig fordran -30 098 – -30 098 –

utgående fordran 51 082 185 653 51 082 185 653

NOt 18 övRigA FORDRiNgAR

 Koncernen Moderföreningen
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Aktuell skattefordran  
ingår med: 1 554 340 9 364 472 – 7 850 949

NOt 19 FöRutBEtAlDA KOStNADER Och uPPluPNA iNtäKtER

 Koncernen Moderföreningen
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Upplupen ränta – 52 206 – 52 206
Förutbetalda kostnader 2 524 776 2 981 488 2 305 577 2 650 643
Upplupna intäkter 71 714 – – –

 2 596 490 3 033 694 2 305 577 2 702 849

NOt 20 EgEt KAPitAl

  Balanserat Årets totalt eget 
Koncernen  resultat resultat kapital

iB enligt årsredovisning  
år 2015-01-01  622 428 483 20 960 822 643 389 305
Disponering 2014 års resultat  20 960 822 -20 960 822 –
Resultat 2015 i koncernen   98 770 874 98 770 874
Minoritetens uttag ur koncernen   -57 897 -57 897

  643 389 305 98 712 977 742 102 282

NOt 21 uPPluPNA KOStNADER Och FöRutBEtAlDA iNtäKtER

 Koncernen Moderföreningen
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Upplupen semesterlön  
samt övertid 4 865 510 4 912 861 3 064 799 3 020 819
Upplupna  
sociala avgifter 3 270 103 4 391 981 1 958 133 1 888 202
Förutbetalda hyror 3 579 170 3 450 103 3 231 067 3 085 649
Förutbetalda 
medlemsavgifter 17 700 000 350 000 17 700 000 350 000
Övrigt 7 427 066 4 486 994 3 324 006 2 259 957

 36 841 849 18 753 278 29 278 005 10 604 627
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NOt 22 StällDA SäKERhEtER

 Koncernen Moderföreningen
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Fastighets- 
inteckningar 15 695 000 15 695 000 5 695 000 5 695 000

NOt 23 ANSvARSFöRBiNDElSER

 Koncernen Moderföreningen
 2015-12-31 2014-12-31 2015-12-31 2014-12-31

Garantiförbindelse  
Saco 7 130 214 6 930 382 7 130 214 6 930 382
Skadereserv  
inkomstförsäkring 569 030 644 438 569 030 644 438

 7 699 244 7 574 820 7 699 244 7 574 820






