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INLEDNING 

Här följer ett förtydligande av vad de olika förslag som förbundsstyrelsen föreslår Fullmäktige 
att besluta betyder:  

• Bifall betyder att Läkarförbundet ska verka i enlighet med motionens att-sats. 
• Besvarad betyder att Läkarförbundet redan idag verkar i enlighet med motionens 

att-sats eller att förbundet avser verka i motionens anda. 
• Avslag betyder att Läkarförbundet inte ska verka i enlighet med motionens att-sats. 
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01 Ökad skydd för läkare med annan anställningsform än 
tillsvidareanställning 

Motionär: Västra Götalands läkarförening 

Skyddet för den som är tillsvidareanställd har genom lagstiftning och kollektivavtal förbättrats 
successivt. För den som har en tidsbegränsad anställning är skyddet sämre gällande 
exempelvis sjukdom, rehabilitering och vid föräldraledighet.  

Vi konstaterar att överutnyttjandet av tillfälliga anställningsformer för läkare i början av sin 
karriär fortsatt förekommer i hög grad, vilket kan bidra till att många av dessa kollegor 
funderar på att lämna yrket. Det förekommer även att läkare senare i karriären accepterar 
dessa anställningsformer utan att vara medvetna vilket bristande skydd det medför.  

Gruppen läkare som inte är tillsvidareanställda ökar. Som fackliga upplever vi även fler fall 
när dessa läkare inte får det skydd genom kollektivavtal de borde ha på grund av 
anställningsformen.  

Målet för oss som fackförbund måste vara att våra medlemmar har förutsättningar för ett 
långt och hälsosamt arbetsliv genom skydd i lag och kollektivavtal. Den ökade användningen 
av andra anställningsformer motverkar tydligt detta, så länge skyddet för den enskilda 
medlemmen i dessa anställningsformer inte ökar.  

Västra Götalands läkarförening yrkar 

- att Sveriges läkarförbund arbetar för att stärka skyddet i kollektivavtal för de läkare 
som har annan anställningsform än tillsvidareanställning 

Svar: 
Generellt gäller kollektivavtalens bestämmelser även för visstidsanställda och det finns även 
exempel med särskild reglering i allmänna bestämmelser, till exempel om höjd 
sysselsättningsgrad för deltidsanställda. Vidare finns i specialbestämmelserna skrivningar 
om rätt till förlängd AT (visstidsanställning) vid sjukdom och föräldraledighet samt om rätt till 
förlängda ledighetsförmåner efter avslutat tjänstgöring.   

Visstidsanställda har en sämre anställningstrygghet i och med att anställningen är 
tidsbegränsad som sådan. Har man ingen anställning har man normalt, som motionären 
påpekar, ett lägre skydd i de allmänna- och avtalsförsäkringar el pensionsavtalet som oftast 
förutsätter en anställning i botten och ibland kvalifikationsvillkor. Ett sätt att verka är för fler 
tjänster. Läkarförbundet har länge verkat för att antalet AT-platser måste öka så att fler 
kommer vidare i systemet mot tillsvidareanställningar. Vi verkar också för rätt antal BT och 
ST-tjänster. Vidare kommer förbundet att fortsätta verka för att avtalen ska omfatta så många 
som möjligt.   

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 
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02 Unga läkares villkor  

Motionär: Ångermanlands läkarförening 

Under 2000-talet har läkarnas grundutbildning genomgått en omfattande utbyggnad, och 
därtill utbildar sig för närvarande ca 2400 svenskar till läkare runt om i Europa. Motsvarande 
utbyggnad av utbildningstjänster lyser med sin frånvaro och väntetiden till AT konstateras 
öka även i årets AT-ranking. I Västerbotten noteras en tämligen dramatisk minskning av 
antalet AT-platser när väntetiden äntligen såg ut att minska något. En mismatch mellan 
tillgång och efterfrågan har medfört att allt fler unga läkare är anställda i otrygga 
anställningsformer såsom visstidsanställningar och vikariat i väntan på AT- och ST-tjänster.  

Läkare beskrivs ofta som en privilegierad grupp. Hotande varsel och en alltmer pressad 
arbetsmiljö har dock debatterats flitigt i media efter att Karolinska sjukhuset i november i fjol 
varslade 250 läkare om uppsägning. Varslen har sedermera dragits tillbaka, men för läkare 
som väntar på en utbildningstjänst har arbetsmarknaden försämrats och anställningsstopp 
förekommer på flera håll i landet vilket ökar konkurrensen och minskar tryggheten för allt fler 
yngre kollegor.  

I fjol gick tre anonyma underläkare ut i media och kritiserade en modell där de anställts för att 
utföra sjuksköterskeuppgifter som de saknade adekvat utbildning för. Av rädsla för 
repressalier begärde de anonymitet. I slutna grupper på sociala medier vittnar kvinnliga 
läkare om att de nekats förlängning av visstidsanställning eller tidigare utlovad ST när det 
framkommit att de väntar barn, i vissa fall har graviditeten explicit varit skäl att försätta 
läkaren i arbetslöshet under föräldraledighetsperioden. Trots lagstiftning inom området har 
vederbörande i flertalet fall avstått och ibland avråtts från att driva ärendet vidare då ord stått 
mot ord och referenserna är centrala för att kunna komma vidare i karriären. Frysta 
ingångslöner och att arbetsgivaren vägrat lämna ut lönelistor till potentiella arbetstagare har 
också förekommit.   

Vi ser med oro på en utveckling med ökad konkurrens och en eskalering av de problematik 
som beskrivs ovan med en tilltagande tystnadskultur, rädsla att driva diskrimineringsärenden 
och försämrad lönepolitik. Samtidigt riskerar LAS-utredningen att landa i försämrade 
rättigheter för arbetstagare, och införandet av bastjänstgöring, BT, står för dörren.   

ÅLF yrkar därför på: 

- Att SLF under kommande år arbetar fram en enkät som underlag till opinionsarbete 
rörande läkares villkor  

- Att SLF producerar en informationsfolder inför anställning, i syfte att proaktivt stärka 
unga arbetstagares kunskaper om avtal och rättigheter  

- Att SLF verkar för ett starkt skydd för arbetstagaren i BT som anställningsform.   
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Svar: 
Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikt om att det är viktigt att lyssna in, stötta och agera 
på de berättelser våra medlemmar som är tidigt i karriären delar med förtroendevalda och vår 
medlemsrådgivning men även i andra sammanhang.   

Förutom ovan nämnda kommunikationsvägar finns även Sveriges Yngre Läkares Förenings, 
SYLF:s, AT-enkät, den centrala löneenkäten och DocPoll samt arbetsmiljöenkäten som 
redan existerande verktyg för att skapa underlag inför opinionsarbetet kring läkares villkor.   

Dessa upplevelser och underlag kan också användas på många olika sätt genom exempelvis 
temaföreläsningar, konkreta råd i medlemsrådgivningen, information på hemsidan eller 
riktade utskick. Kommunikationsvägar utvecklas löpande och i en sådan viktig fråga är det 
viktigt att informera på många olika sätt för att nå ut på bäst sätt.  

Gällande BT:s utformning, som förhandlas för närvarande, är det självklart att förbundet 
verkar för att medlemmarna ska få en bra utbildning och trygg anställningsform.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 
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03 Leva för att jobba eller jobba för att leva? Det hållbara läkarlivet och 
veckoarbetstiden 

Motionär: Västra Götalands läkarförening 

Frågan om arbetstidens längd och förläggning är intressant och få saker påverkar oss 
yrkesaktiva mer. Den är central för vår försörjning och vår gemensamma välfärd och 
samtidigt avgörande för balansen mellan den tid vi arbetar och den tid vi är lediga. Men trots 
att läkarlivet är känt för att vara arbetsamt upplever vi att frågan om den för oss avtalade 
veckoarbetstiden, och dess konsekvenser för ett hållbart arbetsliv, inte genomlysts eller 
problematiserats ordentligt på senare år.  

Läkarförbundets egen utredning från 2016 visar att vi jobbar mycket, i snitt mer än 41 timmar 
i veckan efter komputtag, och graden av beredskap är hög (Läkares arbetstid, undersökning 
av läkares arbetstid 2016, Sveriges läkarförbund). De flesta av oss har ett heltidsmått på 40 
timmar och man kan konstatera att få dygnetruntarbetande samhällsbärande yrkeskategorier 
har så hög veckoarbetstid och dessutom åläggande om mer tid i form av jour och beredskap. 
Denna motion innebär inget ställningstagande till dagens jouravtal, utan berör endast 
veckoarbetstiden.  

Är det hälsosamt att arbeta så mycket? Vi matas ständigt med budskapet om vikten av 
återhämtning och balans mellan arbete och fritid i ena örat samtidigt som vi i andra örat hör 
om hur utmattningssyndrom ökar bland läkarna, till exempel i en rapport från 
Försäkringskassan, där specialistläkare klassas som ett högriskyrke för utmattningssyndrom 
(Sjukfrånvaro i psykiatriska diagnoser, Försäkringskassan 2020) och att så många som en 
tredjedel överväger att lämna yrket redan mycket tidigt i karriären (I väntan på AT, Sylf/WSP 
2019). Vi vet också av erfarenhet från vårt eget fackliga fotarbete att arbetsgivare på många 
håll har svårt att leva upp till kravet om att motverka att arbetstidens förläggning leder till 
ohälsa bland arbetstagarna.  

Vi önskar att alla som utbildar sig till läkare känner att de har lust, förutsättningar och 
förmåga att följa sin valda yrkesbana hela arbetslivet, och vill inte se en enda utbränd kollega 
till. Alla tänkbara redskap för att ta oss närmare målet med ett hållbart arbetsliv behöver 
utforskas. Frågan om veckoarbetstiden och dess bidrag till ett hållbart läkarliv, hela livet, är 
framtidsavgörande och behöver analyseras närmare.  

Västra Götalands läkarförening yrkar 

- att utreda om en minskning av veckoarbetstidsmåttet skulle bidra till bättre 
arbetsmiljö och hälsovinster för läkargruppen och  

- att skriftligen redovisa resultatet av denna utredning i god tid innan 2021 års 
fullmäktigemöte   

Svar: 
Förbundsstyrelsen delar motionärens syn på att arbetstidens längd och förläggning, i 
kombination med hög arbetsbelastning och stort ansvar, påverkar läkarnas arbetsmiljö och 
livssituation i stort. Det bidrar till att fler läkare sjukskrivs och i värsta fall också väljer bort en 
klinisk karriär eller lämna yrket. Vi håller med om att problembilden som motionären 
beskriver, är och kommer att vara avgörande för läkaryrkets attraktionskraft och att i 
förlängningen upprätthålla välfärden.  
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Inom arbetslivsområdet bedrivs det en hel del forskning. AFA försäkring satsar årligen 150 
mnkr på forskning i syfte att forskningsresultaten på sikt ska minska arbetsskador för de 
försäkrade grupperna. Arbetstid, schemaläggning, återhämtning etc. är ämnesområden som 
är återkommande inom forskningen.   

Av den forskning som finns är det svårt att dra slutsatsen att en generell minskning av 
veckoarbetstidsmåttet ensidigt skulle bidra till en förbättrad arbetsmiljö, då det är många och 
komplexa arbetstidsfaktorer som bidrar till den totala upplevelsen av arbetsmiljön. Vi som 
individer är också olika i fysiskt och psykiskt avseende och har därmed olika resistens mot 
olika arbetsmiljöfaktorer.  

Läkarförbundet genomför regelmässigt medlemsundersökningar, till exempel löne-, 
primärvårds- och arbetsmiljöenkäter. Dessa bör utvecklas till att tydligare ställa frågor om 
man gått ned i arbetstid ”för att orka med”, hur belastningen ser ut för olika specialiteter, olika 
syn på arbetstidsmåttet beroende på var man är i karriären. Vi bör också sammanställa hur 
det ser ut för läkare i våra nordiska grannländer rörande arbetstid.   

Vi måste också utvärdera vilka övriga avtalsrisker som finns om vi skulle gå fram i 
avtalsrörelse med krav om sänkt veckoarbetstid. Läkarförbundet har dock i årets 
avtalsrörelse yrkat på centrala skrivningar om måltidsuppehåll vilket sekundärt kan korta 
läkares arbetsdag.   

Den studie som motionären föreslår bör genomföras som vetenskaplig forskning. Att hinna 
genomföra det till FUM 2021 låter sig tyvärr inte göras i vare sig ekonomiskt eller 
tidshänseende.   

Sammanfattningsvis är motionen högaktuell. Frågor om hållbart arbetsliv är ständigt 
närvarande i förbundets agenda. Läkarförbundet har dock inte möjlighet att genomföra den 
studie som motionären önskar. Däremot kommer vi att fortsätta bevaka forskningen inom 
området, samt verka för att förbättra våra medlemsundersökningar så att de svarar bättre på 
de frågor som motionären lyfter.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 
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04 Var sak har sin tid – utom i Heroma! 

Motionär: Västra Götalands läkarförening 

I remissversionen av Sveriges läkarförbunds politiska program anges att Läkarförbundets 
utgångspunkt är att läkare ska ersättas för all arbetad tid samt att när vi som organisation 
efterfrågar underlag om registrerad arbetstid, så ska de levereras utan dröjsmål. I Heroma 
(system för arbetstidregistrering som används inom många regioner) är båda dessa saker 
omöjligt. Samma problem finns även i andra system för registrering av arbetstid.  

Sedan många år har Sveriges läkarförbund i olika forum, inte minst på fullmäktigemöten, 
diskuterat problemen med rutinmässigt bortskriven rätt till övertidsersättning på många håll i 
landet. Detta är ett stort problem då övertid därmed sällan registreras korrekt och inte går att 
följa upp ur ett arbetsmiljöperspektiv. I och med detta omöjliggörs också diskussion 
avseende hur den bortskrivna övertidsersättningen ska ersättas.  

Många är vi också som glatt klickat bort varningar om att arbetspasset innebär att regler för 
dygns- och veckovila ej följs. Likaså är det långt ifrån klart vilket arbete som genererar 
timmar i olika kolumner och det är svårt för den enskilde att själv följa olika tidssaldon.  

Under pågående pandemi av covid-19 har det blivit extra tydligt hur omöjligt det är att i 
skyddsombudsfunktionen följa upp och i efterhand försöka klargör hur olika läkare arbetat 
samt hur arbetet ska ersättas. Många olika kreativa lösningar har skapats i såväl ”svarta 
böcker” som egenskapande Excel-ark.  

Vid våra gemensamma möten inom förbundet står det klart att detta är en verklighet som 
möter många av våra medlemmar oavsett var i landet och i vilken del av vården man 
befinner sig. Därför anser vi att detta är en ödesfråga för Sveriges läkarförbund. Arbetstid 
måste kunna registreras på ett korrekt vis för att ge såväl arbetsgivare som facklig 
organisation förutsättningar att följa gällande lagar och avtal samt arbeta med arbetsmiljön 
och korrekta ersättningar.  

Vi anser att detta behöver vara en av de frågor som ligger högst på förbundets agenda under 
de kommande åren. Arbetet behöver drivas mot Sveriges kommuner och regioner och 
genom samordning av lokalföreningarnas arbete i frågan.   

Västra Götalands läkarförening yrkar 

- att Sveriges läkarförbund intensifierar arbetet med att arbetsgivarna ska använda 
adekvata verktyg för att kunna registrera arbetstid på ett korrekt sätt   

Svar: 
Motionen uppmärksammar ett problem som vuxit i samband med pandemin. Många av våra 
skyddsombud har vittnat om svårigheterna att kunna ta del av medarbetarnas arbetade tid 
på individnivå. Det är nödvändigt för att som skyddsombud kunna vaka över arbetsmiljön 
inom sitt skyddsområde och säkerställa att medarbetarna får tillräcklig återhämtning och 
ekonomisk kompensation. Möjligheterna till registrering av arbetstid är ett område som för 
Läkarförbundets medlemmar måste utvecklas.  
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Idag är tidsregistreringsfrågan föremål för det partsgemensamma området Arbetstid 
(parterna inom KR-sektorn) men frågan måste lyftas högre upp på dagordningen.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att bifalla motionen 
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05 Ekonomisk ersättning för arbetad övertid för läkare 

Motionär: Mellersta Skånes läkareförening och Östra Skånes läkareförening 

Ersättningen för utfört arbete är högre på helger och nätter på hela arbetsmarknaden – 
exempelvis har en advokat som arbetar en lördag med en häktning dubbel timersättning.  

Meningen är att det planerade läkararbetet ska ske vardagar mellan 7.00 och 21.00; annan 
arbetad tid är jourtid. Jourtid är en form av övertid som ersätts enligt det centrala jouravtalet i 
specialbestämmelserna för läkare och lokala jouravtal.  

Arbetstidslagen (ATL) är en skyddslag som begränsar antalet övertidstimmar utan särskild 
dispens till max 200 per år, om läkaren inte tar ut kompensationsledigt för återhämtning från 
jouren. Arbetsgivaren ska enligt ATL föra anteckningar över övertid och jourtid. Detta gäller 
oberoende om den arbetade tiden är avlönad eller inte.  

Ibland räcker inte en arbetstid med 40 timmar i veckan till, och då blir det fråga om övertid. 
Denna övertid bör ha ett högre pris som lön för utfört arbete.  

Läkaren som blir beordrad till övertidsarbete eller får övertiden godkänd i efterhand (medan 
läkaren själv styr flextid, om det finns på enheten) får mer betalt – övertid är som regel dyrare 
för arbetsgivaren över hela arbetsmarknaden.  

Men om läkaren i sitt anställningsavtal har skrivit bort rätten till ekonomisk ersättning för 
arbetad övertid, så har medlemmen ingen rätt till pengar eller säker rätt till ledig tid för 
arbetad övertid. (AB § 20, moment 8, i gällande kollektivavtal som Sveriges Läkarförbund har 
med SKR och Sobona.)  

En läkare med bortavtalad ekonomisk ersättning kan beordras att arbeta övertid, på vad som 
tidigare var jourtid men som nu är schemalagd tid, utan att få någon ersättning i pengar eller 
ledighet.   

Inom sjukvården får nästan aldrig en medlem ersättning för en bortskriven rätt till övertid och 
i löneförhandlingen vid nyanställning diskuteras ofta inte frågan om övertid.   

En ändring av kollektivavtalet AB 2017 om övertid säger att arbetsgivaren är skyldig att 
redogöra för bakgrunden till en eventuell bortskrivning av rätten till ekonomisk 
övertidsersättning och ska motivera detta: ”I samband med sådan överenskommelse ska 
arbetsgivaren tydliggöra vilka grunder överenskommelsen bygger på.”  

Sedan maj 2017 är det alltså inte längre tillåtet att arbetsgivaren först träffar ett muntligt 
anställningsavtal utan att diskutera övertidsfrågan och där arbetsgivaren sedan i tysthet 
skrivit bort rätten till ekonomisk ersättning för övertid enligt AB i det skriftliga 
anställningsavtalet.   

Detta är ett delresultat av Läkarförbundet i övertidsfrågan på central nivå, men frågan är 
tyvärr ännu inte löst utan kampen går vidare.   

Många medlemmar är inte medvetna om att rätt till övertidsersättning är en 
förhandlingsfråga. Här kan läkaren om hen är aktiv vägra att skriva under och istället begära 
ett anställningsavtal med rätt till övertid.   

Med ett högt pris för övertid skapas ett ekonomiskt incitament att minska övertiden, vilket 
gynnar arbetsmiljön.  
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Det är viktigt att övertidsfrågan av Läkarförbundet drivs kraftfullt centralt gentemot SKL och 
att lokalföreningar och yrkesföreningar kan få stöd för sitt arbete med övertidsfrågan.   

Vi kan sannolikt göra gemensam sak med fackföreningar för andra yrkesgrupper när 
arbetsgivaren vill införa stopp för inhyrd personal och inte betala för arbetad övertid.  

Det finns samtidigt många läkare som är anställda i den privata sektorn med kollektivavtal 
som Sveriges Läkarförbund har med Vårdföretagarna/Almega. Det finns inte mycket 
information om hur det fungerar för Läkarförbundets medlemmar i den privata sektorn med 
arbetad övertid på sjukhus, mottagningar och framför allt vårdcentraler Det är viktigt att 
Läkarförbundet skall driva övertidsfrågan även för denna privata sektor av läkarnas 
arbetsmarknad. En början är en utredning om nuläget inom den privata sektorn.  

Läkare vill arbeta och hjälpa sina patienter, men läkare vill inte arbeta gratis övertid.   

Mellersta Skånes läkareförening yrkar: 

- Att Läkarförbundet i sitt förbundsarbete verkar för att fler läkare skall ha rätt till 
ekonomisk ersättning för övertid.  

- Att Läkarförbundet verkar för att arbetsgivaren skall registrera all arbetad tid som är 
övertid enligt Arbetstidslagen  

- Att Läkarförbundet i sin politik verkar mot att läkare avtalar bort rätten till ekonomisk 
ersättning för övertid.  

- Att Läkarförbundet i sitt fackliga arbete verkar mot att arbetsgivaren skriver bort 
rätten till kompensation för övertid enligt AB i anställningsavtal för läkare.   

- Att Läkarförbundet i sitt fackliga arbete verkar för att läkare informeras om reglerna i 
kollektivavtal och hur man registrerar övertid när så är fallet   

- Att Läkarförbundet i sitt fackliga arbete utreder hur det fungerar för Läkarförbundets 
medlemmar med övertid och ekonomisk ersättning arbetad övertid på sjukhus, 
mottagningar och framför allt vårdcentraler verksamma inom den privata sektorn  

Svar: 
Motionen sammanfattar och beskriver på ett tydligt sätt övertidsfrågans alla parametrar. 
Förbundsstyrelsen instämmer i beskrivningen och förbundet har fortsatt fokus på 
övertidsfrågan sedan en längre tid och genomför egna utredningar för att kunna tydliggöra 
hur medlemmarnas faktiska arbetstid ser ut och registreras.   

Förbundet har yrkanden i årets avtalsrörelse i både region- och kommunsektor och privat 
sektor med syfte att få arbetsgivarna att hantera gällande regelverk mer korrekt och samtidigt 
medvetandegöra medlemmarna ytterligare om att all arbetstid har ett värde. 
Läkarföreningarna är också mycket viktiga i sammanhanget eftersom medlemmarna många 
gånger vänder sig direkt dit för att diskutera villkoren vid erbjuden anställning i regionen.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 

06 Jourkomp ska vara pensionsgrundande för alla 

Motionär: Upplands allmänna läkarförening 
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Läkare med förenad anställning vid våra universitetssjukhus och på senare år även anställda 
i primärvården och vid andra sjukhus arbetar inte bara med forskning och undervisning, men 
har även viktiga uppdrag inom sjukvården. Förenade anställning även kallade 
kombinationsanställningar innebär att universiteten betala två tredjedelar av lönen och 
regionen för en tredjedel (ungefär).  

När tjänsterna infördes blev det problem med pensionen eftersom lön från två arbetsgivaren 
påverkar pensionen mycket negativt. Till slut lyckades Läkarförbundet åstadkomma en 
lösning, där hela avsättningen till pensionen görs från universiteten, men regionerna ersätter 
den del som arvodet för sjukvården utgör.  

Emellertid är jourersättningen inte pensionsgrundande, vilket är negativ för de 
kombinationsanställda som har en stor jourbörda. Det blev också problem med 
pensionsinbetalningarna när kombinationsanställda tog på sig ett större sjukvårdsuppdrag 
under COVID-epidemin.   

Upplands allmänna läkarförening yrkar 

- Att Läkarförbundet ska verka för att jourersättningar blir pensionsgrundande även för 
kombinationsanställda  

Svar: 
I september 2005 löstes pensionsfrågan för kombinationsanställda läkare med anställning 
som lärare vid universitet eller högskola, där tjänsten är fast förenad med kliniska 
arbetsuppgifter inom regionen. En överenskommelse nåddes då mellan universiteten och 
regionerna om hur pensionskostnaden mellan dem ska fördelas. För att omfattas av 
överenskommelsen måste det handla om s.k. kombinationsanställning, d.v.s. förenad 
anställning.  

Det statliga pensionsavtalet PA 16 tillämpas och den pensionsgrundande lönen är den 
statliga grundlönen samt det överläkararvode som regionen betalar, inte t.ex. jourersättning 
och chefstillägg från den kommunala huvudmannen.  

Sveriges läkarförbund har sedan länge drivit frågan om att förenat anställd läkares jour och 
beredskapsersättningar också ska vara pensionslönegrundande i de statliga 
pensionsavtalen.   

I samband med att frågan om förenade anställdas pension löstes kollektivavtalsvägen 
2003/2004 genom att regionerna skulle börja betala för pensionskostnaden för 
befattningsarvodet har läkarförbundet drivit frågan om att jour- och beredskapsersättning 
också ska ingå i underlaget.  Före 2003/2004 stod staten för pensionskostnaden för 
befattningsarvodet och jour- och beredskapsersättningen var inte heller då 
pensionslönegrundande.   

Eftersom frågan berör två arbetsgivare är frågan mer komplicerad att lösa då 
Arbetsgivarverket och universitet behöver komma överens med Sveriges Kommuner och 
regioner (SKR) och regionerna om att de också ska betala för pensionskostnaderna för jour- 
och beredskapsersättningen. Det gällande statliga pensionsavtalet reglerar ordningen för vad 
som är pensionslönegrundande förmåner. Regionens finansiella medverkan grundar sig på 
ett kollektivavtal som regionerna och berörda universitet träffade regionalt 2003/04 efter 
bemyndigande från Arbetsgivarverket. Universiteten fakturerar regionerna för deras del av 
pensionskostnaden.  
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I samband med förhandlingar om ett nytt pensionsavtal på statlig sektor som trädde i kraft 1 
januari 2016 drev läkarförbundet frågan (via förhandlingsorganisationen Saco-S gentemot 
Arbetsgivarverket) att ersättning för verksamhetsledande uppgifter och jour- och 
beredskapsersättning ska vara pensionslönegrundande för den statliga pensionen.  

Fr o m 1 juli 2016 är verksamhetsledande (professor/överläkare som har chefsuppdrag) 
arbetsuppgifter för regionen pensionslönegrundande för såväl den förmånsbestämda 
pensionen i avd. 2 som för den avgiftsbestämda pensionen i avd. 1 (för födda 1988 eller i 
senare) i det statliga pensionsavtalet PA 16.    

Läkarförbundet driver fortsatt frågan om att göra jour- och beredskapsersättningen 
pensionslönegrundande, främst via Saco-S styrelse.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 
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07 Förbättrade villkor vid jourtjänstgöring 

Motionär: Hallands läkarförening 

De flesta av specialiteterna inom läkaryrket innebär natt- och helgarbete i form av jour. 
Förutsättningarna vid jour skiljer sig mellan olika specialiteter, olika sjukhus och 
vårdinrättningar. Gemensamt är att kvalificerad vård finns tillgänglig dygnet runt, året runt. 
Ersättningen är densamma för beredskap och jour under vanliga veckoslut som under 
storhelger som jul och påsk. Övriga yrkesgrupper inom vården har extra ersättning under 
storhelger och vi anser att det även i vårt centrala avtal bör införas en extra ersättning för 
arbete under storhelger.  

Hallands läkarförening yrkar 

- att Sveriges läkarförbund under de kommande centrala kollektivavtals-
förhandlingarna verkar för storhelgstillägg för arbete under jul, nyår, påsk och 
midsommar.   

Svar: 
De centrala kollektivavtalen, allmänna bestämmelser, reglerar ersättningen för arbete under 
sk storhelger. För läkare kompletteras dessa regler med våra specialbestämmelser gällande 
jour- och beredskapsersättning för arbete efter kl 21 samt helger. De flesta lokala 
läkarföreningar har dock lokala avtal som kompletterar med högre faktorer och därmed högre 
ersättning än de centrala.   

Ersättningsfrågor i de centrala avtalen hanteras i avtalsförhandlingar i samband med 
avtalsrörelser med utgångspunkt från bl a yrkanderemissen. I årets avtalsrörelse yrkar 
Läkarförbundet på förbättringar av faktorerna för jour och beredskap och delvis är detta för 
att det centrala avtalet ska beakta det som tillämpas lokalt. 

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 
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08 Premiering av dubbel- och subspecialisering 

Motionär: Västra Götalandsföreningen 

Att läkare dubbel- eller subspecialiserar sig innebär en vinst för verksamheten i stort. Inte 
bara på grund av ökad kompetens utan också när läkare rör sig mellan olika verksamheter. 
Kunskap och erfarenheter överförs härmed mellan olika enheter och förutsättningarna för 
samarbete enheterna emellan gynnas.   

Detta dock till priset av att läkaren ofta får stå tillbaka lönemässigt under tiden för 
dubbelspecialiseringen (läs under den förlängda ST:n) utan att senare nödvändigtvis 
premieras för sin dubbelkompetens.  

En subspecialisering i sin tur innebär ofta att läkaren kan ta ett större ansvar och kan 
schemaläggas på fler positioner på sin klinik. Ibland är subspecialisering också en 
förutsättning för att man skall kunna bli bakjour, inte minst på universitetssjukhusen. Detta 
ökade ansvar ger dock ett alltför dåligt avtryck lönemässigt.  

Att läkare dubbel- och subspecialiserar sig är således av stor vikt för en sjukvård i framkant 
och den arbetsinsatsen måste möjliggöras, uppmuntras och belönas.  

Västra Götalands förening yrkar 

- att Sveriges läkarförbund genomför en kartläggning av hur landets arbetsgivare 
lönesätter/premierar läkare som gör ST i eller har uppnått specialistkompetens i 
dubbel- eller subspecialitet  

- att Sveriges läkarförbund verkar för att dubbel- och subspecialisering i högre 
utsträckning ska medföra högre lön  

- att Sveriges läkarförbund stödjer lokalföreningarna i detta arbete 

Svar: 
Förbundsstyrelsen delar motionärens åsikt om att en läkares kunskap och ambition ska 
belönas och att individen inte ska stå tillbaka för en utveckling som är bra för både 
verksamheten och individen.   

Med anledning av detta så kan förbundet idag redan genom information som samlas in i den 
centrala lönenkäten se hur arbetsgivarna lönesätter dubbelspecialister.   

Det finns många goda anledningar till att dubbelspecialisering ska uppmuntras och 
underlättas. Bristen på specialister leder bland annat till en ansträngd arbetsmiljö och ett 
osunt beroende av inhyrda läkare. Det behöver därför bli enklare för specialistläkare att 
erhålla dubbelkompetens. För att premiera en dubbel-/subspecialisering ska den befintliga 
specialistlönen behållas. Lönebildningen ska ske lokalt men förbundsstyrelsen ser behovet 
att fortsatta arbetet med att lyfta upp frågan för att belysa den ytterligare och stödja 
lokalföreningarna för ett större genomslag i frågan.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 
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09 Löneutveckling under specialisttjänstgöring bör följa 
ansvarsutveckling   

Motionär: Upplands Allmänna Läkarförening 

En specialisttjänstgöring utgörs av ca 5 års heltidstjänstgöring. Specialistkompetens kan 
uppnås när man uppfyllt de delmål som anges i Socialstyrelsens målbeskrivning. Vid 
övergången mellan ST och specialisttjänst sker en stor löneökning. Löneutvecklingen under 
själva ST utgörs oftast enbart av den årliga lönerevisionen. Ingångslönen som ST-läkare, 
vilken kan variera stort mellan olika specialiteter, spelar därför stor roll.  

Under specialiseringstjänstgöringen sker dock en stor utveckling av den enskilda läkarens 
kompetens. Ansvaret som läggs på på ST-läkaren ökar ju längre man kommit. Mot 
mitten/slutet av ST förväntas man kunna handleda och besvara frågor från underläkare, samt 
själv fatta många beslut utan stöd från specialist. I jourspecialiteter får man under 
specialiseringstjänstgöringens gång ökat ansvar för att fatta beslut gällande patienter med 
allvarliga och ibland livshotande tillstånd, när man börjar gå primärjourer. I opererande 
specialiteter förväntas man kunna utföra en del operationer på egen hand. På vissa sjukhus 
finns begreppet “mellanjour”, där man främst nattetid svarar på frågor från primärjourer och 
vid behov fattar beslut om vården för inneliggande patienter, uppgifter som dagtid hör till en 
specialist. I primärvården arbetar man mot slutet av ST på samma sätt som en färdig 
distriktsläkare, men med ⅔ av lönen.  

Kompetensutvecklingen motsvaras inte bara av svårighetsgraden på de kliniska uppgifter 
man får utföra, utan kan också formellt styrkas genom att man uppnår fler och fler av 
Socialstyrelsens mål. I verkligheten motsvaras ST-läkarens utveckling i nuläget inte av någon 
egentlig löneökning över huvud taget, vilket vore önskvärt med tanke på det ökade ansvar 
som faller på ST-läkaren.  

I det nordiska grannlandet Norge består specialiseringsutbildningen av tre steg. Efter att ha 
gjort LIS1, som motsvarar det svenska AT/BT, går man vidare med LIS2, där man ska uppnå 
vissa mål innan man kan gå vidare till LIS3, som är unik för varje specialitet. Vid de olika 
övergångarna sker en löneökning som visar att man utvecklats och kan ta större ansvar. Ett 
liknande system kunde vara önskvärt även i Sverige.  

En rimlig åtgärd i det system vi har nu vore att åtminstone någon gång under de 5 år som 
utgör en ST ha en löneökning. Denna skulle kunna bestå i en mindre procentuell ökning flera 
gånger under specialiseringstjänstgöringens gång, eller en större ökning mitt i ST, då de 
flesta läkare börjar axla uppgifter och ansvar, som gränsar till specialistens.  

Härmed yrkar vi: 

- Att Läkarförbundet verkar för att ST-läkares löneutveckling ska motsvara 
ansvarsutvecklingen, antingen genom en större lönehöjning mitt i ST, eller med 
mindre lönehöjningar under ST:s gång utöver den årliga lönerevisionen.  
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Svar: 
Förbundet har tecknat centralt löneavtal med SKR, Sveriges kommuner och regioner. Det 
centrala löneavtalet innebär att lokala parter ska genomföra årlig löneöversyn. 
Läkarföreningarna möter företrädare för regionerna och förhandlar för de tillsvidareanställda 
medlemmarna. Parterna tillämpar avtalets grundförutsättningar med individuell och 
differentierad lön som bland annat betyder att kompetens- och ansvarsutveckling för 
individen ska speglas i lönesättningen.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå motionen 
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10 Arbete för en mer jämställd lönesättning   

Motionär: Kvinnliga Läkares Förening 

Idag 2020 finns en kvarstående löneskillnad mellan manliga och kvinnliga läkare, där 
kvinnliga läkare har 91,7 % av männens lön, trots samma formella kompetens och samma 
specialitet. Kvinnliga läkare tjänade 2019 i genomsnitt 3794 kronor mindre än männen per 
månad, för läkare med specialistkompetens var den genomsnittliga löneskillnaden 2774 
kronor.  

Vanliga argument för att motivera löneskillnader är att kvinnor oftare arbetar deltid, väljer 
specialiteter med sämre lön och utgör en yngre del av läkarkåren. Lönerna i ovan nämnda 
statistik är dock omräknade till heltid. Inom de flesta specialiteter tjänar manliga läkare mer 
än kvinnliga, även så inom klassiskt kvinnodominerade specialiteter som till exempel 
obstetrik/gynekologi. Med tanke på att det varit lika många kvinnor som män på läkarlinjen i 
över 40 år torde inte kvinnorna bara höra till de yngre. Fem år efter läkarexamen tjänar 91 % 
av männen mer än 400.000 kronor/år men endast 73 % av kvinnorna har nått upp till samma 
lönenivå. Denna 18-procentiga skillnad accentueras ytterligare vid jämförelse av ännu högre 
lönenivåer. Det finns också påtagliga skillnader mellan olika regioner i Sverige där en del 
regioner uppvisar större löneskillnader mellan kvinnor och män än andra regioner.  

Löneläget inom läkaryrket ska givetvis inte avgöras av de anställdas kön, utan av 
kompetens, ansvar och efterfrågan.  

KLF föreslår: 

- att Läkarförbundet verkar för en jämställd lönesättning och utövar påverkansarbete 
på regioner och andra arbetsgivare mot jämställda löner i enlighet med 
‘Handlingsplan för diskriminering’ från 2018  

- att Läkarförbundet ska kräva motiveringar från arbetsgivarna till varför lönesättningen 
är ojämställd 

Källor 

1. SACO-lönesök löneår 2019, uppgifter hämtade 20200912  
2. Universitetskanslerämbetet; Inkomster fem år efter examen från högskolan 20190604 

reg nr 111-5-18 tabell 5  
3. SCB. ”Sjuksköterskor mer jämställda än läkare” 20180419, Fredrik W Andersson  
4. Handlingsplan mot diskriminering. SLF 2018   
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Svar: 
Motionären lyfter en viktig och prioriterad fråga. I Läkarförbundets utredningar och enkäter 
brukar det göras en analys av resultaten uppdelat på kön. Det är viktigt att osakliga 
löneskillnader belyses och att förbundet verkar för att information om detta tas fram. 
Förbundets handlingsplan för diskriminering beskriver olika former av diskriminering och 
missgynnande och ger stöd i hur man kan hantera det på lokal nivå. Arbetsgivaren har en 
skyldighet att årligen göra en lönekartläggning och där är det viktigt att lokalföreningen följer 
upp detta och lyfter de situationer där man kan se att det finns osakliga löneskillnader.   

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse första att-satsen besvarad  
- att avslå andra att-satsen 
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11 Motion om genusperspektiv och genusanalys på rapporter och 
statistik inom Läkarförbundet  

Motionär: Kvinnliga Läkares Förening 

Kvinnliga läkare tjänar ofta mindre än manliga läkare. Det finns rapporter om att kvinnliga 
läkare ombeds och utför arbetsuppgifter som manliga läkare inte ombeds att utföra, vilka inte 
ingår i läkarens arbetsuppgifter. Detta påverkar arbetsmiljön negativt för kvinnliga läkare. 
Läkarförbundet gjorde för ett par år sedan en stor undersökning av läkares faktiska arbetstid. 
I denna saknades både ett genusperspektiv och en genusanalys. I enlighet med SLFs 
handlingsplan skall ett genusperspektiv inom alla villkorsfrågor efterfrågas. Vi saknar 
kontinuitet i detta åtagande.  

KLF föreslår: 

- att Läkarförbundet inkluderar ett genusperspektiv och en genusanalys i samtliga 
rapporter och statistiska redovisningar som utförs inom Läkarförbundet  

Källor 

1. Läkares arbetstid. SLF 2016 (i samarbete med PwC)  
2. Handlingsplan mot diskriminering. SLF 2018  

Svar: 
Förbundet delar motionärens syn på att det är en mycket viktig fråga. Förbundet arbetar med 
dessa frågor i analys- och kartläggningsarbete. Vidare lyfts frågan i dialog och 
kommunikation, både internt och externt samt med våra medlemmar och förtroendevalda.   

Förbundet kommer att fortsätta arbeta med fokus på genusfrågan då frågan är av största vikt 
ur ett jämställdhetsperspektiv. Som framgår av ”Läkarförbundets handlingsplan mot 
diskriminering” (2018) ska förbundet verka för att fortlöpande diskussioner om kultur och 
värderingar inom läkargruppen samt efterfråga och uppmärksamma genus- och 
mångfaldsperspektiv inom alla villkorsfrågor.   

Vi ser däremot begränsningar, utifrån att-satsens formulering, att genusanalys och 
genusperspektiv inkluderas i samtliga rapporter och statistiska redovisningar som kommer 
från Läkarförbundet. Läkarförbundet verkar för läkare som profession, utan att skilja på 
läkare som kön, i form av ”manliga läkare” och ”kvinnliga läkare” genom yrkeslivet.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå motionen 
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12 Lönediskriminering av anställda på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset 

Motionär: Erik Palmqvist, Lidija Mijaljevic och Damoun Hannani 

Skillnaden i medellön för en överläkare i kirurgi på kirurgkliniken Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset/Östra (SU/Ö) jämfört med riksgenomsnittet för överläkare i kirurgi är 
16377 SEK som motsvarar en skillnad på 19%. (70892 jämfört med 87269 baserad på 
lönestatistik hämtad från läkarförbundets hemsida). Liknande skillnad i lön föreligger även för 
ST-läkare och specialistläkare. För läkarna på SU/Ö innebär löneskillnaden ett 
inkomstbortfall på miljontals kronor baserat på många års kvarstående tjänstgöring.  

Det låga löneläget på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är känt sedan länge och många 
försök att förbättra situationen har gjorts. Alla med lika dåligt resultat.  

En tidigare motion till fullmäktige (2019) avslogs med hänvisning till att det är den lokala 
läkarföreningen som måste driva detta och att läkarförbundet centralt inte kan förhandla 
enskilda löner. Västra Götalands läkarförening har blivit tillfrågade om varför situationen 
lönerna är så låga och har flera förklaringar har givits. Ingen av dessa förklarar dock varför 
läkare som är anställda på SU ska lönediskrimineras.  

Vi anser att läkare anställda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset lönediskrimineras 
systematiskt och inkommer därför med följande motion  

- Att läkarförbundet centralt agerar kraftfullt för jämställda löner för alla sina 
medlemmar, då lönediskriminering från enskild arbetsgivare inte kan accepteras.  

- Att läkarförbundet motiverar för medlemmarna varför det är rimligt med en 
lönediskriminering för anställda på SU motsvarande 19%, förutsatt att fullmäktige inte 
kommer agera enligt ovan. 

Svar: 
Motionären lyfter en viktig fråga om löneskillnader. Tillämpligt löneavtal anger förutsättningar 
för hur lönesättningen ska hanteras av de lokala parterna. I avtalet finns skrivningar om att 
lönebildningen ska vara individuell och differentierad samt återspegla resultat. Även 
förutsättningar för att rekrytera och behålla personal påverkar löne- och anställningsvillkoren. 
Förbundet arbetar aktivt med att ta fram statistik som kan användas av de lokala parterna för 
att belysa skillnader. Förbundet har inga möjligheter att på central nivå förhandla löner för ett 
enskilt sjukhus.   

Genom lönekartläggningen som arbetsgivaren ska genomföra årligen kan man på lokal nivå 
följa upp och påvisa löneskillnader. Genom befintlig lagstiftning finns det möjlighet att 
hantera missgynnande eller diskriminering i enskilda fall.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse första att-satsen besvarad  
- att avslå den andra att-satsen 
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13 Anmälan vid tillbud eller allvarlig skada på arbetsplatsen   

Motionär: Stockholms läkarförening 

Arbetsmiljöverket föreskriver att arbetsgivaren skall göra anmälan till verket (§ 33a) vid tillbud 
eller allvarlig skada på arbetsplatsen, och det är också arbetsgivaren som bestämmer om 
tillbudet/skadan är så pass allvarligt att det måste anmälas, exempelvis misstanke om Covid-
19 smitta till personal. Vid osäkerhet bör anmälan göras enligt § 33a. Underlåtenhet att 
anmäla kan ge böter.  Regionala handlingsplaner finns men efterföljs inte alltid, varför det 
finns behov av fackligt stöd till skyddsombud och ett behov av en gemensam nationell 
handlingsplan för vilka åtgärder som ska vidtas när regionerna fallerar enligt 33a.   

 
Stockholms läkarförening yrkar 

- Att nationellt förhållningssätt / handlingsplan upprättas som stöd för de fackliga 
ombuden.  

- Att sakkunnig utses vid namn som kan vara behjälplig lokala ombud när arbetsgivare 
frångått regionernas handlingsplaner.  

Svar: 
Det svårt att ta fram ett nationellt generiskt förhållningssätt, däremot stödjer kansliet 
skyddsombuden i dessa frågor under skyddsombudsutbildningar, nätverksmöten, i FB-
gruppen för skyddsombud och i medlemsrådgivningen. För förtroendevalda finns det 
dessutom ett snabbspår till rådgivningen där man får företräde i telefonkön. Läggs det upp 
ett föreningsärende tilldelas det också till en namngiven ansvarig jurist/ombudsman.  

Huvudskyddsombud har också en viktig uppgift att samordna och stödja lokala skyddsombud 
i arbetsgivarens systematiska arbetsmiljöarbete och åtgärder vid konstaterad smitta.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 
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14 Arbetsskada ska ersättas av AFA oavsett om det står på ILO-listan 
eller inte  

Motionär: Sjukhusläkarna 

I september rapporterade Försäkringskassan om stressrelaterad psykisk ohälsa och 
sjukskrivningar, nytt för i år är att specialistläkare har blivit ett högriskyrke för psykisk ohälsa, 
och kvinnor drabbas främst. Det är förstås mycket alarmerande. Vår arbetsmiljölag fokuserar 
däremot framför allt på risker inom traditionella arbetaryrken såsom industri och bygg. Det 
gäller tyvärr även AFA:s bedömning av arbetsskador. AFA utgår från ILO-förteckningen, 
vilken är en lista över yrkessjukdomar där AFA ger ersättning, och den reviderades senast 
1980(!). Vi vet att många av våra kollegor går ner i tid, istället för att vara deltidssjukskrivna, 
då striden för att få till en så pass hälsosam arbetsmiljö att man orkar heltid kan vara för tuff 
att utkämpa. Arbetssjukdom som inte leder till förlust av minst en 15-del av inkomsten tas 
inte upp till prövning av Försäkringskassan och tas endast upp av AFA om sjukdomen finns 
med på den s.k. ILO-listan. Det innebär t.ex. att det inte går att få hjärtkärlsjukdom godkänd 
som arbetsskada, om inte Försäkringskassan har godkänt arbetsskada. Läkare har betalt för 
att vara försäkrade i AFA genom att avstå löneutrymme, men kan trots det inte få ut 
ersättning när de drabbas av allvarliga sjukdomar.  

Det vore av yttersta vikt att arbetsrelaterade sjukdomar som inte finns på ILO-listan kan 
godkännas som arbetsskada. Det man även kan begära är att handläggningen av dessa 
ärenden sker skyndsamt. 

Sjukhusläkarna yrkar på: 

- att Sveriges läkarförbund ska verka för att AFA ska ge ersättning för sjukdomar 
orsakade av arbetet även om de inte finns med på ILO-listan.  

- att Sveriges läkarförbund verkar för en översyn av Arbetsmiljölagen som syftar till att 
anpassa lagen mot dagens och framtidens arbetsmarknad.  

Svar: 
Arbetsskadeförsäkring finns dels lagstadgat via lagstiftning hos Försäkringskassan 
(Socialförsäkringsbalken), dels hos AFA Försäkring genom kollektivavtalet. En arbetsskada 
ska anses ha uppkommit av sådan orsak, om övervägande skäl talar för det.   

Även sjukdomar som finns upptagna i ILO konventionen 121 (ILO-listan) ger rätt till 
ersättning om skadan kvarstår efter 180 dagar efter den visat sig.   

I den ursprungliga ILO-listan från 1980 finns 29 yrkessjukdomar med. Denna har därefter 
uppdaterats med fler yrkessjukdomar, under 2002 och 2010.  

OFR, Arbetsgivaralliansen och Kommunal har senast under våren 2020 framfört till Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) att ratificera uppdateringarna som en del av svensk rätt. Detta 
skulle i så fall innebära att flera yrkessjukdomar/diagnoser skulle kunna godkännas som en 
arbetsskada. SKR har dock hittills varit motstridiga för att bland annat hålla ned kostnaderna. 
Det bör tydliggöras att långt ifrån alla yrkessjukdomar finns med i den uppdaterade ILO-
listan, även om man skulle få igenom att den ska användas. Sedan kan tilläggas att en 
sjukdom kan ge ersättning från AFA försäkring även om den inte finns med på listan, under 
förutsättning att Försäkringskassan godkänner det som en arbetssjukdom.   

Då ILO-listan är från 1980 finns det således skäl att fortsatt påverka SKR för en uppdatering.  
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Angående översyn av Arbetsmiljölagen anser läkarförbundet att det behövs en sådan 
gällande lagstiftningen och dess implementering, detta för att bland annat åstadkomma en 
mera jämlik och god arbetsmiljö. Läkarförbundet har därför initierat detta vid Sacos kongress 
där Sacos-S styrelse fått i uppdrag att gå vidare med arbetet med en översyn.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att bifalla den första att-satsen 
- att anse den andra att-satsen besvarad 
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15 Även sjukdomar som saknas på ILO-listan och i regeringens 
förordning 1977:284 ska kunna godkännas som arbetsskada 

Motionär: Upplands allmänna läkarförening 

Det finns framstående arbetsmiljöjurister som anser att Arbetsmiljölagen är sexistisk då den 
alltför ensidigt fokuserar på riskerna i de manligt dominerade branscherna industri och bygg. 
Det gäller tyvärr även Försäkringskassans och AFA:s bedömning av arbetsskador.   

Arbetssjukdom som inte leder till förlust av minst en femtondel av inkomsten tas inte upp till 
prövning av Försäkringskassan och tas endast upp av AFA om sjukdomen finns med på den 
s.k. ILO-listan. Det innebär t.ex. att det inte går att få hjärt-kärlsjukdom godkänd av AFA som 
arbetsskada, om inte Försäkringskassan har godkänt arbetsskada. Läkare kan därför gå 
miste om olika ersättningar.  

När det gäller infektionssjukdomar omfattas endast de sjukdomar som finns med i 
förteckningen i förordning 1977:284 om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd 
över smittsamma sjukdomar. Därför krävdes ett regeringsbeslut för att skador pga. covid-19 
skulle omfattas.  

Läkare har betalt för att vara försäkrade för arbetsskador genom att avstå löneutrymme, men 
kan trots det inte alltid få ut ersättning när de drabbas av allvarliga sjukdomar.  

Upplands allmänna läkarförening yrkar på 

- Att Läkarförbundet ska verka för att AFA ska kunna ge ersättning för sjukdomar 
orsakade av arbetet även om de saknas på ILO-listan  

- Att Läkarförbundet ska verka för att alla allvarliga skador orsakade av 
infektionssjukdomar ska kunna ge ersättning även om de saknas i regeringens 
förteckning i förordning 1977:284 

Svar: 
Arbetsskadeförsäkring finns dels lagstadgat via lagstiftning hos Försäkringskassan 
(Socialförsäkringsbalken), dels hos AFA Försäkring genom kollektivavtalet. En arbetsskada 
ska anses ha uppkommit av sådan orsak, om övervägande skäl talar för det.   

Även sjukdomar som finns upptagna i ILO konventionen 121 (ILO-listan) ger rätt till 
ersättning om skadan kvarstår efter 180 dagar efter den visat sig. I den ursprungliga ILO-
listan från 1980 finns 29 yrkessjukdomar med. Denna har därefter uppdaterats med fler 
yrkessjukdomar, under 2002 och 2010.  

OFR, Arbetsgivaralliansen och Kommunal har senast under våren 2020 framfört till Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) att ratificera uppdateringarna som en del av svensk rätt. Detta 
skulle i så fall innebära att flera yrkessjukdomar/diagnoser skulle kunna godkännas som en 
arbetsskada. SKR har dock hittills varit motstridiga för att bland annat hålla ned kostnaderna. 
Det bör tydliggöras att långt ifrån alla yrkessjukdomar finns med i den uppdaterade ILO-
listan, även om man skulle få igenom att den ska användas. Sedan kan tilläggas att en 
sjukdom kan ge ersättning från AFA försäkring även om den inte finns med på listan, under 
förutsättning att Försäkringskassan godkänner det som en arbetssjukdom.  

Då ILO-listan är från 1980 finns det således skäl att fortsatt påverka SKR för en uppdatering.  
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Gällande arbetsskadeförsäkringen vid smitta/infektionssjukdomar är det enbart sjukdomar 
som upptagits i förteckningen som i arbetsskadehänseende kan klassas som arbetsskada 
och därmed anses som smittsamma. Covid-19 lades till i förteckningen under våren 2020. 
Det ska finnas ett samband mellan smittsam sjukdom som anges i förordningen och arbetet. 
I förteckningen anges flertalet smittsamma sjukdomar som får anses ge tillräckligt god 
täckning vad gäller möjliga infektionssjukdomar som kan uppstå hos vårdpersonal i deras 
arbete.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att bifalla den första att-satsen 
- att avslå den andra att-satsen 
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16 Covid är en arbetsskada! 

Motionär: Sjukhusläkarna 

Arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön, krav på, och behov av skyddsutrustning har satts på 
sin spets i och med Covid 19. Otaliga rapporter och avvikelser har skrivits under våren 
angående smitta och skada på arbetsplatsen, men det har varit oklart agerande från 
arbetsgivarna och inga tydliga riktlinjer eller anmälan om 3:3a-anmälningar (anmälan om 
arbetsskada) till arbetsmiljöverket, har skett. Arbetsgivaren hävdar att arbetstagaren skall 
påvisa att smittan har skett på arbetsplatsen. Arbetsskada är definitionsmässigt skada/ smitta 
på, eller vid resa till och ifrån arbetsplatsen.  

Sjukhusläkarna yrkar på att Sveriges läkarförbund ska verka för 

- Att omvänd bevisbörda skall tillämpas vid smitta som skulle kunna hänföras till 
arbetsplatsen. D.v.s. att arbetsgivaren skall bevisa att smittan inte skett på, eller vid 
resa till eller ifrån arbetet  

- Att arbetsgivaren står för karensdag och erbjuder full lönekompensation och 
pensionsavsättningar vid smitta  

- Att omvänd bevisbörda, slopande av karensdag och full kompensation vad det gäller 
lön, pension och andra ersättningar och förmåner kompenseras fullt ut gäller vid 
samtliga sjukdomar som kan tänkas härröra till arbetet, dvs säsongsbundna 
sjukdomar som ”vinterkräksjuka”, influensa därtill MRSA, Hepatit, TBC  

Svar: 
Den nu rådande Corona-krisen är en omvälvande händelse som ingen har kunnat förutse 
som tack vare läkarnas professionella agerande har kunnat hanteras. Läkarna har dock 
drabbats av ökad stress, övertid och minskade möjligheter till ledighet för återhämtning. 
Dessutom har vissa läkare själva insjuknat i Covid 19.   

Smitta som sprids i arbete inom vården är oftast lindrigare och av övergående karaktär men 
det finns även risk för spridning av allvarligare sjukdomar som exempelvis hiv, hepatit c samt 
Covid-19. Från och med 25 april 2020 finns Covid 19 med i en förteckning över sjukdomar 
som kan anses som arbetsskador. Läkare som behandlar, vårdar eller omhändertar person 
med smitta kan alltså ha rätt till ersättning för arbetsskada. Enligt nuvarande regler ska den 
aktuella sjukdomen kvarstå i 180 dagar för att berättiga till ersättning. Kravet om 180 dagar 
är dock föremål för diskussion mellan parterna inom ramen för pågående avtalsförhandlingar.   

Covid 19 kan anses som ersättningsgill arbetsskada om den har förorsakats av arbetet och 
en bedömning görs alltid utifrån den aktuella situationen. När det gäller frågan om vad som 
anses som arbetsskada som berättigar till ersättning är det alltså en bedömning utifrån 
omständigheterna i det enskilda fallet.   

Att arbetsgivaren i vissa fall ska dokumentera om en arbetstagare har exponerats för ett 
smittämne i riskklass 3 framgår av 11 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (2018:4) om 
smittrisker. Corona-viruset är en av dessa vilket innebär att arbetsgivaren ska dokumentera 
exponering som har skett på grund av att något brustit i arbetsgivarens system för att 
förebygga risker. Som exempel kan nämnas om skyddsutrustning har gått sönder, inte 
använts eller att rutiner för att förebygga risker inte har varit tillfyllest.  
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Det är enkelt att förstå oron kring risken att utsättas för fara i arbetet. Dessa risker ska 
självklart minimeras och att läkares löner ska spegla krav, ansvar och risker i arbetet. 
Motionen föreslår i första att-sats, att en arbetsgivare ska bevisa att en läkare inte kan ha 
blivit smittad på arbetet vilket är svårt vid luftburen smitta.  

Vidare föreslås, i motionens andra och tredje att-satser, att karensdagen ska slopas och att 
full kompensation ska utgå vid all typ smitta. Svårigheten utifrån bevishänseende och 
kostnadsaspekten gör att motionärens yrkande avslås. 

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå motionen  
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17 Covid-19 

Motionär: Sjukhusläkarna 

Corona är en ny sjukdom där läkarkåren och andra professioner utfört hjältedåd under 
pandemins första halvår när det gäller både medicinskt omhändertagande och omvårdnad. 
Sjukdomen var ny och dess uttryck okänt men en dramatisk utveckling har skett tack vare 
samarbete över gränser med kontinuerlig förändring av behandlingsriktlinjer och allteftersom 
förbättrade medicinska resultat. Allt detta tack vare professionens snabba hanterande av 
information som skapat ny kunskap och därefter snabb spridning av nya förbättrade 
behandlingsriktlinjer. Sjukvårdspersonal har dock insjuknat i covid själva och Sjukhusläkarna 
ser att samhället måste stå upp för all personal som har drabbats under denna perioden.  

Sjukhusläkarna yrkar 

- att Läkarförbundet ska verka för att sjukvårdspersonals covidsjukdom, när de 
insjuknat i covid medan de varit i tjänst under pandemin och sannolikt träffat 
coronapatienter, ska klassas som arbetsskada tills motsatsen är bevisad och inte 
tvärtom  

- att Läkarförbundet ska verka för att sjukvårdspersonals covidsjukdom, när de 
insjuknat i covid medan de varit i tjänst under pandemin och sannolikt träffat 
coronapatienter, ska klassas som arbetsskada även om smittan kan tänkas ha 
uppstått vid resa till och från jobbet  

- att Läkarförbundet ska verka för att sjukvårdspersonals covidsjukdom, när de 
insjuknat i covid medan de varit i tjänst under pandemin och sannolikt träffat 
coronapatienter, ska klassas som arbetsskada om arbetsytor krävt att många vistas 
på en lite yta samtidigt, ex personalrum, läkarexpeditioner på akutmottagningar, eller 
påtvingat läkararbete på korridorsytor då expeditioner/kontor saknas.  

- att Läkarförbundet ska verka för att man i möjligaste mån ej ska exponera gravida vid 
nya okända sjukdomar   

Svar: 
Sedan coronapandemin bröt ut har flera tusen personer i Sverige anmält att de insjuknat i 
covid -19 på arbetet. Flertalet är hälso- och sjukvårdspersonal. Just denna grupp har varit 
utsatt för stora risker att smittas av covid 19 genom nära patientarbete.   

Arbetstagare kan dock utsättas för covid-19 i många olika sammanhang, såväl privat som på 
jobbet. Till följd av pandemin har covid 19 klassats som en smittsam sjukdom som räknas 
som arbetsskada och finns från och med 25 april 2020 med i en förteckning över sjukdomar 
som räknas som arbetsskador. Detta gäller även för skador som inträffat tidigare.  

Med arbetsskada avses en skada till följd av olycksfall eller annan skadlig inverkan i arbetet. 
Det är således på arbetet man ska påvisa att man blivit sjuk. Det är enbart sk färdolycksfall 
som kan godkännas på väg hem eller från arbetet, inte smitta. En skada ska anses ha 
uppkommit av sådan orsak, om övervägande skäl talar för det. Det är den som anmält en 
arbetsskada som behöver påvisa att det finns ett samband mellan covid-19 och arbetet. 
Detta är reglerat i gällande lagstiftning och försäkringsvillkor. Vad gäller smittsam sjukdom 
kan sådan godkännas som en arbetsskada om man smittats i sitt arbete, dvs på 
arbetsplatsen. Normalkravet i svensk praxis angående bevisningens styrka är att den 
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skadelidande ska “styrka/visa” att visst/vissa förhållanden föreligger, vilket i praktiken innebär 
att så kallad full bevisning krävs.   

Flera av de arbetsskadeanmälningar som inkommit för prövning gällande covid-19 har ännu 
inte kunnat prövas. Även om det föreligger ett samband mellan smitta och sjukdom så ska 
besvär/symtom varat mer än i 180 dagar för att ge ersättning. Frågan om 180 dagars 
sjukdomstillstånd ska ändras eller helt tas bort belyses i en annan av årets motioner. 
Målsättningen är att Försäkringskassan och AFA Försäkring utgår ifrån att om någon arbetat 
med sjuka patienter har smittan uppstått på arbetsplatsen.   

Efter att coronapandemins utbrott har många frågor uppkommit gällande eventuella risker att 
arbeta med patientnära arbete och därmed utsättas för smitta. Läkarförbundets 
rekommendation är att när det gäller gravida arbetstagare att man inte ska jobba med 
patienter som är bekräftat eller misstänkt smittade av covid-19. Läkarförbundet följer de råd 
som bland annat Folkhälsomyndigheten samt Arbetsmiljöverket gått ut med. Senast i 
september har Arbetsmiljöverket än mer tydliggjort att gravida inte ska vårda covidpatienter. 
Försiktighetsprincipen ska råda. Läkarförbundet uppdaterar löpande information på sin webb.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå första, andra och tredje att-satsen  
- att anse fjärde att-satsen besvarad  
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18 Covid-19 ska klassas som en arbetsskada 

Motionär: Östra Skånes Läkarförening 

Med anledning av den globala pandemin har försäkringsskydd för vårdpersonalen åter 
aktualiserats. Det yttersta målet borde vara att vårdpersonal som i sitt yrkesutövande utsätts 
för infektionssjukdomar med risk för hälsa och liv bör omfattas av statens riskgaranti i likhet 
med personal inom Försvarsmakten och Polisens utlandsstyrka (Förordning (2010:651) om 
Försvarsmaktens personal vid internationella militära insatser), med ersättning för dödsfall 
och invaliditet i händelse av arbetsskada i tjänsten. Inom civilsamhället saknas sådan 
riskersättning och det är därför upp till arbetsmarknadens parter att förhandla om detta inom 
ramen av kollektivavtalet.  

Regeringen har gjort en ändring i förteckningen över smittsamma sjukdomar i bilagan till 
förordningen om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd, (FASP), där Covid-19 
nu även ingår sen den 25 april 2020. En begränsning i arbetsskadeförsäkringen via 
kollektivavtalet är att skadan/smittan ska finnas kvar i 180 dagar eller mer. Därför kan covid-
19 i realiteten inte hanteras som en arbetsskada i nuläget.  

Därför yrkar Östra Skånes Läkarförening för: 

- att Förbundsstyrelsen skall verka för att begränsningen på 180 dagar för pandemiska 
infektionssjukdomar ska slopas så att läkare som har blivit smittade på arbetsplatsen 
ska kunna ansöka om ersättning via arbetsskadeförsäkringen.  

- att Förbundsstyrelsen utreder möjligheten till risktillägg för läkarkollektivet i händelse 
av en framtida global pandemi. 

Svar: 
Från och med 25 april 2020 finns Covid 19 med i en förteckning över sjukdomar som kan 
anses som arbetsskador. Läkare som behandlar, vårdar eller omhändertar person med 
smitta kan alltså ha rätt till ersättning för arbetsskada. Enligt nuvarande regler ska dock den 
aktuella sjukdomen kvarstå i 180 dagar för att berättiga till ersättning. Kravet om 180 dagar 
är dock föremål för diskussion mellan parterna inom ramen för pågående avtalsförhandlingar.  

I detta sammanhang verkar arbetstagarparten för att 180-dagarskravet utrangeras och 
eventuellt ersätts med ett krav på arbetsoförmåga under viss kortare tidsrymd. Vidare arbetar 
arbetstagarparten för att ersättning ska utgå i enlighet med TFA-KL, vilket innebär ersättning 
för inkomstförlust från första dagen, ersättning för skadebetingande kostnader från första 
kronan samt ersättning för sveda och värk vid arbetsoförmåga som varat mer än 30 dagar.  

Det är enkelt att förstå oron kring risken att utsättas för fara i arbetet.  Förbundet är av 
uppfattningen att dessa risker så långt som möjligt ska minimeras och att läkares löner ska 
spegla krav, ansvar och risker i arbetet. Motionären har yrkat att förbundet ska verka för att 
begränsningen på 180 dagar för pandemiska infektionssjukdomar ska slopas så att läkare 
som har blivit smittade på arbetsplatsen ska kunna ansöka om ersättning via 
arbetsskadeförsäkringen.   

Vidare yrkar motionären i den andra att-satsen att förbundet utreder möjligheten till risktillägg 
för läkarkollektivet i händelse av en framtida global pandemi. Som redan nämnts är förbundet 
av uppfattningen att risker i arbetsmiljön så långt som möjligt ska minimeras och att läkares 
löner ska spegla krav, ansvar och risker i arbetet. I händelse av fortsatt och eventuellt 
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förvärrad pandemi är detta självklart prioriterat. Ett risktillägg kan dock befaras få motsatt 
verkan genom ett resonemang att ”eftersom man gett läkarna ett risktillägg för att de ska stå 
ut med farorna”. Det kan därför vara bättre att resurserna istället används till att utbilda 
cheferna i riskbedömning och riskminimering. Det är ett område som enligt våra 
skyddsombud är eftersatt. Mot denna bakgrund föreslår Förbundsstyrelsen att fullmäktige 
ska avslå andra att-satsen. 

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse första att-satsen besvarad,   
- att avslå andra att-satsen 
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19 Ekonomisk fallhöjd 

Motionär: Andreas Fischer 

Kollegor som drabbas av sjukdom, som medför att de har svårt att utföra sina arbetsuppgifter 
som (subspecialiserad) läkare, utförsäkras även de. De uppmanas från FK att ”söka på 
arbetsmarknaden vanligt förekommande arbeten”.   

Förutom att det sannolikt finns få andra yrken som kan ersätta en anpassad läkararbetsplats, 
blir den ekonomiska fallhöjden ofta mycket hög. Detta gäller ju även om man byter till annan 
specialitet, av medicinsk anledning.  

Det finns andra yrkesgrupper, tex piloter som, bl.a via försäkringslösningar, är garanterade 
90% av sin ordinarie inkomst om de inte kan utföra sitt pilotyrke av tex medicinska skäl.  

Jag yrkar på att fullmäktige skall uppdra år Sveriges läkarförbund: 

- att utröna möjligheten till fullvärdig ekonomisk kompensation vid (medicinska) 
förhinder att utföra sitt (subspecialiserade) läkaryrke.   

Svar: 
Förbundsstyrelsen är medveten om problematiken motionären beskriver. Dock ses det inte 
som en framkomlig väg att teckna en sådan försäkring som motionären föreslår på hela 
kollektivet.  

Vidare är det så att frågeställningen omhändertas till stor del i Kompetens och 
omställningsavtalet (KOM-KR) som gäller från 1 maj 2020. I avtalet regleras att anställningar 
som upphör genom överenskommelse med arbetsgivaren på grund av nedsatt 
arbetsförmåga under vissa förutsättningar ger tillgång till aktiva omställningsåtgärder 

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå motionen   
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20 Arbetsvillkor vid en framtida krissituation  

Motionär: Jönköpings läns läkarförening, Gotlands läkarförening, Hallands läkarförening, 
Kalmar läns läkarförening, Kronoberg läns läkarförening, Östergötlands läkarförening 

Mot bakgrund av Coronapandemin har det blivit tydligt att kollektivavtalet för läkare 
(Allmänna bestämmelser och Specialbestämmelser) inte omfattar en så avvikande 
arbetssituation som en pandemi, eller dylik kris, innebär. Vad som är rimliga arbetsvillkor 
under normala omständigheter är inte tillämpligt vid en kris. Under våren 2020 aktiverade 
region Stockholm det överenskomna krislägesavtalet och i några andra regioner skrevs 
tillfälliga lokala avtal. De flesta regioner valde dock att hålla sig inom det ordinarie 
kollektivavtalets ramar, trots att arbetssituationen väsentligt avvek från förutsättningar som 
rimligen hade kunnat förutses när avtalet skrevs. Samvarierande belastande faktorer har 
skapat ohållbara arbetsvillkor för många berörda läkare under den gångna perioden. 
Definitionen av vad en kris är och när krislägesavtal ska aktiveras har uppfattats som 
godtyckligt.   

För att undvika att hamna i en liknande situation i framtiden bör läkarförbundet sträva efter 
att ha en färdig plan för arbetsvillkoren vid en framtida krissituation.   

Yrkande 

- Att läkarförbundet långsiktigt verkar för att läkarnas kollektivavtal omfattar förbättrade 
arbetsvillkor vid extrema situationer.   

- Att läkarförbundet långsiktigt verkar för tydligare definition av vad en kris är och en 
möjlighet att aktivera krislägesavtal även lokalt på regionnivå.   

- Att läkarförbundet verkar för en tydligare gräns för hur stor del av den totala 
arbetstiden som kan avkrävas utanför och utöver ordinarie arbetstid samt förbättrade 
villkor om detta överskrids.   

Svar: 
Förbundsstyrelsen håller med om att det är viktigt att använda de centrala kollektivavtalen i 
de situationer avtalen är till för.  

Förbundet tecknade Krislägesavtal i våras med SKR för att användas om situationen skulle 
kräva det. Avtalet ger bland annat vissa förbättrade ersättningar vid extrema situationer.   

Arbetsgivaren/ regionen initierar om de vill begära aktivering hos SKR. Beslut om aktivering 
av Krislägesavtalet tas av SKR i syfte att upprätthålla ett sammanhållet synsätt över hela 
landet. SKR prövar om förutsättningarna är uppfyllda för att krisläge ska anses vara aktuellt. 
Det finns vissa förutsättningar som ska vara uppfyllda som definierar kris.  

Förbundet ska tillsammans med SKR och övriga fackliga organisationer utvärdera hur det 
aktiverade Krislägesavtalet fungerade och hanterades. Det kan bland annat innebära att 
justeringar i avtalet blir aktuellt.  

  



Läkarförbundets fullmäktigemöte 2020 
MOTIONER 

 

37 
 

Regelverk i både Arbetstidslagen med tillhörande förordningar och det centrala 
kollektivavtalet AB anger maximalt uttag av arbetstid oavsett vilken typ av arbetstid det gäller.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 
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21 Översyn av förbundets resor, utbildningar och möten   

Motionär: Jämtlands Läns Läkarförening 

Det senaste halvåret med pandemin har drastiskt ändrat förutsättningarna kring resor och 
möten och det har skett en explosion av digitala lösningar. De pågående 
klimatförändringarna är dessutom nu odiskutabelt den största utmaningen mänskligheten 
står inför. Ett förändrat klimat kommer få stora konsekvenser för det globala hälsoläget.  
Resor, framför allt med flyg, påverkar klimatet negativt genom stora koldioxidutsläpp. I 
Läkarförbundets policyprogram om klimat och hälsa anges att ”Läkarförbundet ska vara en 
förebild när det gäller miljöarbetet” samt att ”verksamheten ska bedrivas med så låg 
miljöpåverkan som möjligt”. Det är dags att se över hur Läkarförbundet också i praktiken kan 
leva upp till dessa intentioner.  

Läkarförbundet anordnar varje år en facklig bas- och fortsättningskurs på Cypern. Ett antal 
förtroendevalda flyger då en lång sträcka för att erhålla nödvändig facklig utbildning. En 
utmärkt kurs i övrigt som tyvärr rimmar illa med Läkarförbundets policy i klimatfrågor och 
knappast försvarbar under rådande klimatkris.  Långväga möten kräver också mycket tid av 
deltagarna och är svårt för exempelvis småbarnsföräldrar att prioritera. Fler utbildningar och 
möten digitalt ger fler chansen att delta, oavsett geografisk ort, vilket är bra för demokratin 
och engagemanget i hela landet.  Utbudet idag av facklig bas- och fortsättningskurs är också 
underdimensionerat, det behövs fler kursplatser.  

Dessutom har vi nu under coronakrisen upptäckt hur mycket av utbildning som faktiskt går att 
göra digitalt. Digitala möten är numera ett självklart inslag i vardagen! Plötsligt går det att 
hålla både FUM och repskap digitalt.  Därmed inte sagt att vi ska sluta träffas, det är 
fortfarande viktigt med internat och fysiska möten - men det är slöseri att flyga hundratals mil 
för att sitta på katedrala föreläsningar.  

Det är nödvändigt att Läkarförbundet moderniserar sina utbildningar, resor och digitala 
verktyg.  Vi är övertygade om att det finns stora vinster här både ekonomiskt och 
miljömässigt samt bidrar till större engagemang och deltagande i det fackliga arbetet!  

Vi yrkar på: 

- Att Läkarförbundet ser över sitt utbildningsutbud för att ge fler utbildningar digitalt.  
- Att Läkarförbundet utökar kursplatserna till facklig bas- och fortsättningskurs.  
- Att Läkarförbundet ser över sitt mötesutbud för att nå en optimal balans av fysiska 

och digitala möten.  
- Att Läkarförbundet slutar arrangera kurser och möten på långväga destinationer som 

kräver flygresor.   
- Att Läkarförbundet årligen utvärderar och analyserar förbundets resande, möten och 

utbildningar ur ett hållbarhetsperspektiv. 

Svar: 
All utbildning och alla möten som arrangeras av förbundet ska planeras med en medvetenhet 
om klimat, hållbarhet, kostnadseffektivitet och en strävan efter att uppnå största möjliga 
värde för samtliga deltagare.   
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Förbundet arbetar aktivt med att utvärdera och utveckla den fackliga utbildningen. Precis 
som motionären lyfter är en viktig del i detta arbete att se över vilka möjligheter en ökad 
digitalisering öppnar och att hitta en optimal balans mellan fysiska och digitala utbildningar. 
Digitalisering av utbildningsmoment ökar tillgängligheten och möjliggör att fler 
förtroendevalda får möjlighet att delta.   

Det första steget mot en mer digitaliserad facklig utbildning är den digitala introduktionskurs 
som lanserats i början av november. De temaföreläsningar som förbundet tagit fram kan 
även dessa genomföras digitalt. Temaföreläsningarna utvecklas fortlöpande utifrån 
efterfrågan och behov. Därtill utvärderas behovet av utbildningsplatser på de fysiska 
kurserna löpande för att säkerställa att förbundet varken arrangerar för många eller för få 
kurstillfällen.    

Förbundsstyrelsen anser att motionens fjärde attsats är formulerad på ett sätt som gör den 
svårtillämpad. Förbundsstyrelsen anser att man genom en kontinuerlig uppföljning av 
förbundets möten och utbildningar ur ett hållbarhetsperspektiv infriar det övergripande syftet 
att ta ansvar för klimat och hållbarhet. 

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse första, andra, tredje och femte att-satserna besvarade  
- att avslå fjärde att-satsen 
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22 Digital introduktionskurs  

Motionär: Malmö Läkareförening, Mellersta Skånes läkareförening samt Östra Skånes 
läkarförening 

Lokala ombud har ett stort ansvar att arbeta med läkarnas frågor närmast våra medlemmar. 
Med lång framförhållning i schema, knapp bemanning och livet generellt kan det vara svårt 
att frigöra sig för en kurs, inte minst tidigt i sin karriär. Som ett komplement till fackliga bas- 
och fortsättningskurser skulle en digital introduktionskurs för våra ombud ha ett stort värde 
för att tidigt ge basala verktyg inom det fackliga värvet.  

Malmö Läkareförening, Mellersta Skånes läkareförening samt Östra Skånes läkarförening 
yrkar på 

- Att Läkarförbundet tar fram en digital introduktionskurs för förtroendevalda. 

Svar: 
Förbundsstyrelsen understryker vikten av att alla fackligt förtroendevalda får ett likvärdigt 
välkomnande in i uppdraget och en grundläggande kunskap för att säkerställa kompetens 
och trygghet i sitt nya uppdrag. För att säkerställa detta har förbundet tagit fram en digital 
introduktionskurs. Kursen är uppdelad i mindre moduler som kan genomföras vid en tidpunkt 
som passar den förtroendevalda. Förbundet arbetar därtill med att vidareutveckla den digitala 
utbildningen för att möjliggöra löpande kompetensutveckling i digitalt format även efter 
genomförd introduktionskurs.    

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att bifalla motionen 
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23 Motverka negativ särbehandling av fackligt förtroendevalda   

Motionär: Stockholms läkarförenining 

Att vara fackligt förtroendevald innebär att man har som uppgift att vara lite ”besvärlig” 
gentemot arbetsgivaren. Detta kan tyvärr avspegla sig negativt i löneutveckling och andra 
villkor. Det är viktigt att arbetsgivare och chefer utbildas i värdet av fackliga förtroendemäns 
uppdrag, till exempel att chefer blir bättre på att skilja på sak och person. Ett gott arbetsklimat 
mellan arbetsgivare och fackliga är gynnsamt för båda parter. Trots detta upplever vi att 
klimatet har hårdnat för fackliga förtroendemän.  

Stockholms läkarförening yrkar 

- Att Läkarförbundet verkar för att tydliggöra för arbetsgivare och chefer innebörden 
och värdet av det fackliga uppdraget  

- Att Läkarförbundet verkar för att tydliggöra för medlemmar vilket skydd man har som 
facklig förtroendeman  

- Att Läkarförbundet kartlägger fackligt förtroendevaldas upplevelser av negativ 
särbehandling 

Svar: 
Förbundet delar motionärens uppfattning om vikten av att tydliggöra innebörd och värdet av 
det fackliga uppdraget. Det är också av stor vikt att medlemmar och förtroendevalda är 
informerade om vilket skydd man har som förtroendevald inom ramen för befintlig 
lagstiftning.  Genom att förtroendevalda är professionella, engagerade och kunniga blir detta 
en naturlig påminnelse om värdet för verksamheten med fackliga representanter. För att 
stärka förtroendevalda i sina rättigheter ges tydlig information under fackliga utbildningar. 
Vidare kan exempel på negativ särbehandling fångas upp genom god kommunikation mellan 
förtroendevalda, lokalförening och förbundet centralt och hanteras därefter med stöd av 
befintliga rättsregler.   

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att bifalla första och andra att-satsen  
- att anse tredje att-satsen besvarad  
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24 Om facklig support från lokalföreningarna till privatanställda läkare  

Motionär: Nordvästra Skånes läkareförening  

En mångfald av arbetsgivare är bra för läkarprofessionen då det erbjuder en större 
arbetsmarknad och konkurrens om läkarna vilket är lönedrivande. I Helsingborg drivs mer än 
hälften av alla vårdcentraler i privat regi ofta med större vårdföretag som Capio, Lideta, 
Praktikertjänst, Aleris m.fl. som huvudman. Dessa aktörer står även för en del av såväl 
öppen som sluten specialistvård i Regionen.  

Många läkare som jobbar i den privata vården är medlemmar i Läkarförbundet och önskar 
sig samma service och medarbetarinflytande i verksamheten genom Läkarförbundet som de 
läkare har som jobbar inom det offentliga. Som lokalförening är det svårt att serva dessa 
medlemmar vid rådgivning eller att biträda vid personliga ärenden med hjälp av facklig 
förtroendemannatid då denna bekostas av Regionen. Vi har också svårt att bistå vid 
lönerådgivning då vi inte har eller får några uppgifter om läkarnas löner i privat verksamhet 
eller är delaktiga i den årliga lönerevisionsförhandlingen.  

Nordvästra Skånes läkareförening yrkar mot denna bakgrund: 

- att Läkarförbundet träffar avtal med de större privata vårdaktörerna om lokal facklig 
tid att tilldelas fackliga förtroendevalda inom verksamheten,  

- att avtal träffas om lönerevisionsförhandlingar mellan Läkarförbundets medlemmar 
och arbetsgivaren lokalt så att traditionell förhandlingsmodell blir möjlig,  

- att Läkarförbundet träffar avtal så att lokalföreningarna får tillgång till nyanställda 
läkares ingångslön och villkor.    

Svar: 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning av att förbundet ska kunna erbjuda samma 
värde och medlemsnytta för privatanställda medlemmar. Förbundet arbetar kontinuerligt med 
att förbättra förutsättningarna för detta.   

För att möjliggöra lokal samverkan och uppföljning av avtalens intention behövs lokala 
fackliga företrädare. Förbundets fackliga företrädare måste ges goda förutsättningar och 
villkor att kunna utföra sitt uppdrag som förtroendeman på ett sätt som tillser såväl 
medlemmarnas som verksamhetens behov. Förbundet ser idag en underrepresentation av 
fackligt förtroendevalda inom privat sektor och vill fortsatt verka för och underlätta ett ökat 
uttag av facklig tid för lokala fackliga företrädare.   

Förbundet har pågående avtalsförhandlingar inom tre av förbundets kollektivavtalsområden 
på privat sektor. Inom samtliga avtalsområden har förbundet yrkat på partsgemensamma 
arbeten för översyn och förbättring av förutsättningarna för lokalt fackligt arbete.   

Lönesättningen ska vara individuell och differentierad och bland annat baseras på 
arbetsuppgifternas art och innehåll, läkarens individuella kompetens, duglighet och 
uppnådda resultat. För att uppnå detta utgår förbundets löneavtal i första hand ifrån att 
lönesättningen sker genom lönesamtal mellan chef och läkare. Fungerar inte lönesamtalen 
på ett sätt som gör att läkaren förstår och accepterar sin nya lön bör det finnas alternativ.  
Förbundets löneavtal med Vårdföretagarna såväl som med KFO innehåller idag en möjlighet 
till lokal förhandling om parterna anser att löneprocessen inte följs på ett tillfredsställande 
sätt. Förbundet verkar dessutom för att förbättra och förtydliga samtliga löneavtal ytterligare, 
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för att säkerställa att lokala parter förstår och kan tillämpa avtalet i enlighet med dess 
intentioner.   

Läkarförbundet har statistikavtal med Vårdföretagarna och KFO vilket ger oss en rätt att få 
del av lönestatistikuppgifter från deras medlemsföretag. Utöver detta har förbundet genom 
den nya löneenkäten möjlighet att samla in detaljerade löneuppgifter från samtliga 
medlemmar vilket ger en god uppfattning om läkares löner och villkor inom samtliga grupper 
och sektorer. Förbundet arbetar löpande med att utveckla löneenkäten och höja 
svarsfrekvensen för att kontinuerligt höja kvaliteten på statistiken.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 
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25 Etik 

Motionär: Link Ganondorf 

Avseende världsläget (corona, klimatförsämring) & den kraftigt, stadigt Ökande Psykiska, 
Själsliga Ohälsan, bland Patienter, Personal mm, Yrkar Undertecknad att Fullmäktige 
beslutar 

- Att: LF håller Läkaretiken, punkt:  
1.Läkaren ska i sin gärning alltid ha patientens hälsa som det främsta målet och om 
möjligt bota, ofta lindra och Alltid trösta (psykisk ohälsa Ökar, det Viktigaste 
läkaretiska punkten).  
18.Läkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär och inte utföra 
annan undersökning och behandling än vad som är medicinskt motiverat. 
Ersättningen ska anpassas efter prestationens art och omfattning.   

Svar: 
Läkares yrkesverksamhet och agerande ska utgå ifrån ett etiskt förhållningssätt. I 
Läkarförbundets etiska regler, uppdaterade vid fullmäktigemötet 2017, anges grundläggande 
etiska principer för läkare. Förbundsstyrelsen anser att alla läkare ska följa samtliga punkter i 
de etiska reglerna. Självklart ska även Läkarförbundet och dess företrädare agera etiskt 
korrekt.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 
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26 Etiska regler och privata sjukvårdsförsäkringar 

Motionär: Simon Larsson och Bengt Järhult 

Dagens Nyheter uppmärksammade i en serie artiklar i december förra året att patienter med 
privata sjukvårdsförsäkringar kan gå före i vårdkön. Patienter från den offentligt finansierade 
vården trängs därmed undan. Vårdanalys har i rapporten 2020:3 ”Ett kunskapsunderlag om 
möjliga konsekvenser för patienter och medborgare” bekräftat de problem som finns i och 
med att Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) inte följs. Coronaepidemin med vårdskuld och 
förlängda väntetider synes ytterligare ha ökat antalet privatförsäkrade och därigenom 
problemet med att vården inte ges efter behov och på lika villkor, centrala utgångspunkter i 
den svenska hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Regeringen har tillsatt en utredning med 
utgångspunkten att "Patienter med privat sjukvårdsförsäkring ska inte få snabbare tillgång till 
den offentligt finansierade vården" (Läkartidningen 35-36/2020).  

Läkarförbundet, genom sin ordförande Heidi Stensmyren, gick i DN ut med en debattartikel 
den 6/12 2019 med rubrik ”Privata sjukvårdsförsäkringar underminerar offentlig vård”. Där 
kan man bland annat läsa: “Dessutom innebär privata sjukvårdsförsäkringar att redan 
knappa personalresurser riskerar att tas i anspråk för försäkringspatienter. Privata 
sjukvårdsförsäkringar leder ofta till ökad vårdkonsumtion som belastar den gemensamt 
finansierade vården snarare än avlastar den. (...). Vi måste säkerställa en sjukvård med god 
tillgänglighet för att minska behovet av privata sjukvårdsförsäkringar.”  

De läkare som tar emot patienter med privata sjukvårdsförsäkringar och låter dessa gå före i 
vårdkön bryter mot punkt 17 i Läkarförbundets etiska regler: “Läkaren ska i sin gärning bidra 
till att medicinska resurser används på bästa sätt till gagn för patienterna. Läkaren ska aldrig 
medverka till otillbörlig prioritering av enskilda patienter eller patientgrupper eller till att ge 
dem otillbörlig ekonomisk eller annan fördel.”  

Tills problemet med privata sjukvårdsförsäkringar, som bryter mot HSL:s portalparagraf om 
"vård på lika villkor", är åtgärdat genom riksdagsbeslut yrkar vi: 

- att Läkarförbundet brett informerar sina medlemmar om de Läkaretiska reglerna, bl.a. 
punkt 17.  

- att Läkarförbundet tydligt redovisar vilka disciplinära åtgärder som följer för de 
medlemmar som bryter mot HSL och Läkarförbundets etiska regelverk  

- att Läkarförbundets styrelse vidareutvecklar Heidi Stensmyrens linje, att förhindra att 
privata sjukvårdsförsäkringar ytterligare underminerar den offentligt finansierade 
sjukvården  

Svar: 
Den huvudsakliga orsaken bakom ökningen av de privata sjukvårdsförsäkringarna är att den 
offentliga vården inte har rätt förutsättningar. När vården inte klarar sina åtaganden vänder 
sig många till andra alternativ.   

Det är ett problem om de med privata sjukvårdsförsäkringar går före i kön eller tränger ut 
vård som andra patienter väntar på. Men det är inget vi med säkerhet vet är fallet. 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterade i en rapport i mars 2020 att personer 
med sjukvårdsförsäkringar på gruppnivå ges vård snabbare än personer inom den 
offentligfinansierade vården, sannolikt utan att det finns skillnader i medicinska behov.   
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Men rapporten visade samtidigt att det är svårt att visa hur patienter i den offentligt 
finansierade vården påverkas av privata sjukvårdsförsäkringar och att enskilda personer eller 
arbetsgivare som tecknar privata sjukvårdsförsäkringar gör det för att de vill ha insatser som 
de inte anser sig få i det offentliga systemet. Den visade också att det är osäkert hur 
befolkningens förtroende och vilja att betala skatt kan påverkas på sikt.  

Dessa slutsatser stärker sammantaget Läkarförbundet i vår uppfattning. Även om 
Läkarförbundet ser risker med privata sjukvårdsförsäkringar är vi för en mångfald av 
vårdgivare, och anser att privata alternativ bidrar till hälso- och sjukvårdens kvalitet och 
utveckling. Om den huvudsakliga orsaken bakom ökningen av sjukvårdsförsäkringarna är att 
vården inte klarar sina åtaganden, så behöver vi fokusera på att förbättra vården för att 
minska behovet av privata sjukvårdsförsäkringar.   

Läkarförbundets etiska regler innehåller etiska principer som förbundet anser att alla läkare 
ska följa. Läkarförbundet arbetar kontinuerligt, bland annat genom Etik- och ansvarsrådet 
(EAR), för att lyfta och stimulera till diskussion i etiska frågor. EAR planerar till exempel att 
inom kort publicera en serie texter, där rådets ledamöter diskuterar olika punkter i de etiska 
reglerna.   

Vad gäller sanktioner mot läkare som bryter mot det hälso- och sjukvårdsjuridiska regelverket 
så kan tillsynsmyndigheten Inspektionen för vård och omsorg och Hälso- och sjukvårdens 
ansvarsnämnd vidta åtgärder (kritik, prövotid, återkallelse av legitimation m.m.). 
Läkarförbundet utövar inte tillsyn över läkare och har, bortsett från uteslutning ur förbundet, 
inga sanktionsmöjligheter mot medlemmar. För uteslutning krävs att medlemmen 
”åsidosätter grundläggande yrkesetiska förpliktelser, varmed också avses handlande som 
allvarligt skadar förtroendet för läkaryrket” (§ 17 Läkarförbundets stadga). Information om 
Läkarförbundets arbete med etiska frågor finns på förbundets webbplats under Råd och stöd 
– Etik.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 
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27 Task shifting – hur värderas läkarkompetens? 

Motionär: Östra Skånes Läkarförening samt Malmö Läkareförening 

Allt fler arbetsuppgifter som traditionellt utförts av läkare tas över av andra yrkeskategorier 
inom vården, med motivationen att avlasta läkare som istället kan fokusera på mer 
avancerade uppgifter. Läkares specialistutbildning är centralt reglerad via Socialstyrelsen till 
skillnad från andra yrkeskategoriers specialistutbildning där innehåll och examenskrav 
bestäms vid respektive lärosäte. Frågan är om ex snabbutbildade sjuksköterskor och 
biomedicinska analytiker (BMA) kan ersätta läkares betydligt högre, bredare och 
kvalitetssäkrade medicinska kompetens? Task shifting får inte ske pga. specialistläkar-brist 
på vissa orter i landet, utan grundkravet måste vara att ge god och säker vård, och att de 
som utför medicinska arbetsuppgifter har rätt och tillräcklig kompetens.  

Ett exempel på task shifting är BMA som utför abdominellt ultraljud med kirurgisk 
frågeställning. Svaren till inremitterande ges enbart beskrivande av fynden vid ultraljudet. En 
specialistutbildad radiolog sätter fynden i relation till frågeställning och anamnes, och svaret 
till inremitterande ges i ett medicinskt helhetsperspektiv.  

Ett annat exempel är endoskoperande sjuksköterskor som utför den tekniska endoskopiska 
undersökningen, men som inte har medicinsk kompetens att bedöma patologiska fynd/PAD-
svar, ta bort polyper, skicka recept eller handlägga cancerfynd. Alla dessa arbetsuppgifter 
faller på en medicinskt ansvarig läkare som oftast har fullt schemalagd annan verksamhet. 
Detta osynliga ibland tunga och tidskrävande arbete skapar stress och känsla av 
otillräcklighet hos läkaren, ett ökande och dolt arbetsmiljöproblem. Även i detta exempel ses 
en kvalitetsskillnad i svaren till inremitterande där läkaren till skillnad från sjuksköterskan 
sätter fynden i ett medicinskt helhetsperspektiv med rekommendationer om behandling, ev. 
uppföljning och ibland förslag på annan utredning. 

Östra Skånes Läkarförening samt Malmö Läkareförening yrkar: 

- att Läkarförbundet verkar för att uppmärksamma, synliggöra och uppvärdera den 
osynliga och ökande arbetsbelastning som läkare utsätts för vid task shifting genom 
att kartlägga inom vilka områden task shifting förekommer och planeras, mängden av 
detta, samt att analysera och utvärdera konsekvenserna av den task shifting som 
hittills genomförts  

- att Läkarförbundet verkar för skärpta definitioner och medicinska krav vid task shifting 
och verkar för ökat läkarinflytande vid beslut där arbetsuppgifter som traditionellt 
utförts av läkare och som kräver medicinskt ansvarig läkare planeras att överföras till 
andra yrkeskategorier  

- att Läkarförbundet verkar för att medicinsk kompetens ska vara styrande vid 
diskussioner om task shifting  
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Svar: 
Förbundsstyrelsen instämmer i att uppgiftsglidning ska ske utifrån rätt förutsättningar och att 
kravet ska vara att ge god och säker vård. De förslag som yrkas på i de två första att-
satserna är dock ett arbete som måste ske ute i verksamheterna. Det vill säga ett arbete som 
delföreningarna är bäst skickade att göra. Delföreningarna gör redan idag ett fantastiskt 
arbete men dessa önskar stöd i hur man kan arbeta med påverkansarbete. Läkarförbundet 
har därför påbörjat arbetet att ta fram handböcker för hur föreningarna kan arbeta med 
påverkansarbete på ett lokalt plan. Läkarförbundet verkar redan idag för att medicinsk 
kompetens ska vara styrande vid diskussioner om uppgiftsglidning.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå första och andra att-satserna  
- att anse tredje att-satsen besvarad  
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28 Läkarförbundet behöver definiera vad den framtida läkarrollen skall 
innehålla  

Motionär: Nordvästra Skånes läkareförening och Östra Skånes Läkarförening 

I skrivande stund jobbar Förbundsstyrelsen med att ta fram ett nytt förbundspolitiskt program. 
Det är vällovligt men tenderar ofta att bli ett internt dokument som åberopas vid möten inom 
professionen.   

Samtidigt som antalet läkare i Sverige blir alltfler och Läkarförbundet nu räknar in närmare 55 
000 medlemmar så kan vi se att kåren som profession genom uppgiftsglidning förlorat 
traditionella läkararbetsuppgifter på en rad områden. Som exempel kan nämnas avskaffande 
av lagen om Chefsöverläkare som innebar att andra yrkesgrupper gavs möjlighet att 
konkurrera om chefskapet i vården. Chefskapet är ett område där vi med åren förlorat alltmer 
mark. Andra områden som sällan nämns i debatten är lärartjänster och forskartjänster inom 
prekliniska ämnen och i viss mån inom läkemedelsindustrin där andra yrkesgrupper i allt 
större utsträckning tar över.   

Vårdförbundet flyttar fram sina positioner och lämnar på flera områden den traditionella rollen 
med omvårdnad till förmån för diagnostik och behandling. Vi räknar in omfattande utbildning 
till endoskopister som skapar undanträngningseffekter vid utbildningen av ST-läkare i 
gastroenterologi och kirurgi. På samma vis ser vi hur diabetessköterskor och 
astma/kolsjuksköterskor tar över alltmer av traditionella läkaruppgifter inom primärvården. 
Likaså gäller detta första kontakten vid triagering på akutmottagning och akuta 
telefonkontakter inom primärvården. Samtidigt som arbetsuppgifter som manuell 
journalskrivning, sjukskrivning, intygsskrivande, granskande av remisser sällan anses som 
delegeringsbara till andra yrkesgrupper. Att utvecklingen går att stoppa tror vi inte. I många 
europeiska länder finns en lagstiftning som reglerar ansvar och befogenheter för respektive 
profession där ofta professionerna även fått ett delegerat myndighetsansvar. Detta är något 
Sverige saknar vilket bidrar till att vi under många år förlorat alltmer makt över traditionella 
läkararbetsuppgifter. 

Nordvästra Skånes läkareförening och Östra Skånes läkarförening yrkar: 

- att Läkarförbundet på ett sätt som förbundsstyrelsen anser effektivt och möjligt verkar 
för att en definition av vad som är läkararbetsuppgifter utarbetas,  

- att Läkarförbundet verkar för att specialitetsföreningarna inom sitt område föreslår 
och definierar vad som är läkararbetsuppgifter och preciserar vad som kan delegeras 
till andra yrkeskategorier och under vilka villkor det kan ske.  

Svar: 
Förbundsstyrelsen ser precis som motionären att det finns risker med uppgiftsglidning. Men 
det finns också klara fördelar. När vissa specifika arbetsuppgifter överförs från läkare till 
andra yrkeskategorier på hälso- och sjukvårdens område frigörs läkararbetstid för mer 
kvalificerade uppgifter. Uppgiftsglidning leder också till en ökad tillgänglighet för patienterna.   

Idag finns det arbetsuppgifter som enbart läkare får utföra som till exempel att fastställa 
dödsfall, utföra obduktion, besluta om ingrepp vid donation och transplantation, besluta om 
psykiatrisk tvångsvård, skriva rättsintyg, utföra abort, besluta om assisterad befruktning och 
utföra sterilisering. Dessa är särskilt reglerade i olika lagar och föreskrifter. För många 
arbetsuppgifter i hälso- och sjukvården finns det dock inga särskilda regler om vem som får 
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utföra dem. Det betyder att hälso- och sjukvårdspersonal med rätt kompetens kan utföra 
arbetsuppgiften. Det är vårdgivaren som ansvarar för att planera, leda och kontrollera 
verksamheten så att den lever upp till kravet på god vård enligt allmänna regler i hälso- och 
sjukvården. De allmänna reglerna ger en ram för hur arbetsuppgifter kan fördelas. De mest 
grundläggande reglerna rör vårdgivarens och hälso- och sjukvårdspersonalens ansvar.   

Läkarförbundet anser att läkare ska ha ett större inflytande över hälso- och sjukvården. 
Medverkan av läkare i beslutsprocesser borgar för en god kvalitet. Två exempel på detta är 
att vi vill att fler läkare ska vara chefer i hälso- och sjukvården och att läkare ska vara 
involverade i processen för att ta fram nya kunskapsstöd. Eftersom det skulle krävas en 
tydligare reglering för att ytterligare precisera läkares arbetsuppgifter anser inte 
Förbundsstyrelsen att det är fruktbart att förbundet på egen hand definierar vad som är 
läkararbetsuppgifter eller preciserar vad som kan delegeras till andra yrkeskategorier och 
under vilka villkor det kan ske. Eftersom det är vårdgivaren som planerar och leder 
verksamheten anser Förbundsstyrelsen att en mer framkomlig väg till att de mest 
kvalificerade arbetsuppgifterna inom hälso- och sjukvården ska vara förbehållna läkare är att 
verka för att för läkare ska vara chefer i hälso- och sjukvården.   

Läkarförbundet driver frågor där vi tror att det går att åstadkomma en förändring och vi ser 
inga möjligheter att få läkares arbetsuppgifter tydligare reglerade i föreskrift då vi vet hur 
oerhört svårt det är att få till en föreskriftsförändring. Det finns dessutom en risk för att en 
överreglering skulle kunna skada flexibiliteten inom hälso- och sjukvården. Risken är alltså 
att man skulle göra sig en björntjänst genom att för tydligt reglera läkares alla 
arbetsuppgifter.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå motionen 
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29 Rätt befattning för aktuell kompetens  

Motionär: Stockholms läkarförening 

Det är dyrt att anställa läkare och att hålla nere löner är ett fiffigt sätt att spara pengar. 
Konverteringar av tjänster försenas ofta p g a svaga budgetar och vi ser att tiden från att man 
uppnår erforderlig kompetens till dess man får motsvarande tjänst förlängs alltmer, ibland 
flera år. Detta trots att arbetet utförs och kompetensen uppenbarligen behövs i 
verksamheterna. Detta gäller alla nivåer; från leg läk till ST, från ST till specialisttjänst, 
specialist till BÖL och BÖL till ÖL.  

Liknande tendens finns även i primärvården, där man börjat anställa allt fler ST-läkare, men 
dessa erhåller inte specialisttjänst när de är klara, trots läkarbrist.  

Stockholms läkarförening yrkar 

- Att Läkarförbundet kartlägger hur omfattande problematiken rörande försenade 
konverteringar är.  

- Att Läkarförbundet arbetar för att läkare erhåller rätt befattning för aktuell kompetens 
och arbetsuppgifter.  

- Att Läkarförbundet arbetar för att ST-läkare inte ersätter specialistkompetenta läkare i 
planerad bemanning.  

Svar: 
Förbundsstyrelsen anser att Stockholms läkarförening pekar på en problematik som behöver 
lyftas och vars förekomst behöver motverkas i svensk hälso- och sjukvård.   

Förbundet har sedan tidigare uppmärksammat att arbetsgivare tenderar att anställa 
medicinstuderande (efter T9) och underläkare på tjänster där de inte får möjlighet att utföra 
läkares arbetsuppgifter och därmed inte heller möjlighet att växa in i läkarrollen.    

Att kartlägga förekomsten av så kallade försenade konverteringar skulle kräva en omfattande 
arbetsinsats också för lokalföreningarna i insamlandet av kunskapsunderlag från landets 
över 100 sjukhus och 5 000 vårdenheter. Därutöver är det otydligt vilka av de så kallade 
försenade konverteringarna som motionärerna vill ska kartläggas. Förbundsstyrelsen ser 
därför att ett sådant uppdrag, om än vällovligt, är svårgenomförbart.  

Däremot avser Förbundsstyrelsen att i sitt fortsatta påverkansarbete även uppmärksamma 
problematiken med så kallade försenade konverteringar. Det ska vara en självklarhet för 
arbetsgivare att erbjuda läkare en tjänst som motsvarar läkarens aktuella kompetens- och 
utbildningsnivå. Problematiken kring så kallade försenade konverteringar ska 
uppmärksammas i förbundets kontakter med arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer, till 
exempel genom att bredda den kommunikation som förbundet redan arbetar med kring 
medicinstuderande och underläkares möjlighet att växa in i läkarrollen.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå den första att-satsen  
- anse motionens andra och tredje att-satser besvarade   
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30 Chefer i primärvården 

Motionär: Chefsföreningen och Distriktsläkarföreningen 

Idag finns det få läkare som är chefer inom Primärvården. Andelen läkare som är chefer 
inom primärvården har minskat under flera års tid.   

Betydelsen av medicinsk kompetens i ledning av vård och omsorg är en mycket viktig fråga, 
inte minst inom primärvården. Tiden under covidpandemin har ställt krav på snabba och 
omfattande beslut av medicinsk karaktär vilket har tydliggjort behovet av läkarkompetens i 
ledning och styrning. Detta gäller hela hälso- och sjukvården men är synnerligen 
framträdande inom primärvården.   

Läkare har goda kunskaper om verksamheten vilket ger förutsättningar för att leda 
primärvården med god kvalitet. Läkarledda vårdcentraler brukar ha lättare att rekrytera 
läkare.  

Det gäller att skapa rimliga förutsättningar för läkare som blir chefer. Det måste finnas 
mandat och resurser att genomföra chefsuppdraget. Det skall också finnas möjlighet att 
kombinera med klinisk verksamhet. Det skall också vara ekonomisk lönsamt att ta på sig ett 
uppdrag som chef. 

Att förbereda sig för ett framtida chefskap sker med fördel redan på ST-nivån. Ledarskaps 
ST där den yngre läkaren får möjlighet att tidigt förbereda sig för att framöver bli chef är med 
stor sannolikhet en framgångsfaktor för att fler läkare skall ta på sig ett uppdrag som chef.  

Chefsföreningen och Distriktsläkarföreningen yrkar: 

- Att Läkarförbundet verkar för att fler läkare skall verka som chefer inom primärvården 
bland annat genom att lyfta fram och påvisa de fördelar som finns med läkare som 
chefer  

- Att Läkarförbundet skall verka för att fler läkare får möjlighet att gå ett mer 
omfattande ledarskapsprogram under sin ST men även senare i sin karriär  

Svar: 
Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att det är viktigt att påvisa fördelar 
med läkare som chefer. Vi instämmer i att det behövs en uppvärdering av läkare som chefer, 
inte minst inom primärvården.   

Vi vet också från förbundets primärvårdsrapport 2015 att det är mindre vanligt med chefer 
som är läkare inom primärvården jämfört med annan specialistsjukvård. För att belysa 
utvecklingen inom chefsområdet tog kansliet även fram rapporten ”Fler läkare som chefer – 
en allt viktigare och strategisk professionsfråga” i början av året. I rapporten kan vi bland 
annat se att fler läkare väljer att ta ett chefsuppdrag i första linjens verksamheter. Huruvida 
detta är ett trendbrott som gäller för primärvården vet vi dock inte. Däremot kommer vi att få 
kunskap om det aktuella läget i den primärvårdsenkät som besvaras av verksamma läkare i 
primärvården under hösten 2020, och som bland annat rör chefskap.   

I Läkarförbundets ledarskapspolicy slår vi fast att vi vill att ledarskap ska vara ett inslag 
genom hela karriären, från läkarstudent till erfaren specialistläkare. Läkarförbundet utreder 
också möjligheten till anpassade ledarskapsutbildningar med externa utbildningsanordnare. 
Förbundsstyrelsen har utöver detta, precis som motionärerna, uppmärksammat behovet av 
mer ledarskaps-ST. Behovet är särskilt stort eftersom läkare är den yrkesgrupp som har den 
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längsta utbildningen, vilket bland annat bidrar till att det tar längre tid innan en läkare kan få 
chefserfarenheter. Tidig utbildning och träning under utbildningstiden är därför särskilt viktigt 
för läkares möjligheter att göra karriär inom chefskap. Förbundet arbetar också för att staten 
ska ta ett samordnat ansvar för Ledarskaps-ST, utifrån en nationellt enhetlig modell.    

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionens besvarad  
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31 Angående möjligheten för kommuner att anställa egna läkare med 
ansvar för patienter inskrivna i särskilda boenden 

Motionär: Mellersta Skånes Läkareförening och Östra Skånes läkareförening 

Hälso- och sjukvårdslagen anger att regioner ska erbjuda en god hälso- och sjukvård åt de 
som är bosatta inom regionen. Regionens ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och 
sjukvård som en kommun har ansvar för. Kommuner har ansvar för att tillhandahålla hälso- 
och sjukvård för de invånare som har behov av särskild omsorg som ges inom ramen för 
särskilt boende. Dock finns ett undantag i hälso- och sjukvårdslagen som anger att sådan 
sjukvård som ges av läkare inte ingår i kommunens uppdrag. Regioner ska tillhandahålla 
läkarresurs till kommunen för de patienter som är inskrivna i särskilt boende. Inom många 
kommuner fungerar det utmärkt med att läkare, ofta anställda på en regiondriven vårdcentral, 
utövar regelbunden tillsyn på särskilda boenden. Inom många kommuner fungerar det dock 
inte lika bra, speciellt om det föreligger läkarbrist inom primärvården.   

Det finns också inom många kommuner brister i tillgång till läkarresurs på jourtid, vilket ofta 
leder till att patienter inskrivna på särskilda boenden skickas till sjukhus för läkarbedömning 
då inte läkarbedömning kan genomföras på det särskilda boendet. Ibland leder bedömningen 
till inskrivning på sjukhus för mindre allvarliga medicinska problem som kanske skulle ha 
kunnat handläggas på det särskilda boendet om tillgång till läkarresurs hade funnits inom 
kommunen.  

I samband med Covid-19 pandemin har det blivit uppenbart att det finns brister i nuvarande 
organisation. Många äldre boende på särskilda boenden har insjuknat i symtom förenliga 
med Covid utan att ha blivit läkarundersökta och inte heller provtagna. Ett flertal exempel har 
uppmärksammats i media där äldre patienter har blivit kvar på sitt boende utan tillgång till 
exempelvis syrgas. IVA vård har heller inte övervägts. Palliativ vård har inletts utan ett tydligt 
brytsamtal vilket helt strider mot riktlinjer för inledande av palliativ vård. Covid-pandemin har 
på ett påtagligt sätt påvisat att äldre boende på särskilda boenden inte har adekvat tillgång 
till läkarvård på sitt boende när akut försämring inträder.   

Geriatrik är i Sverige en liten specialitet. På senare år har frågan om multifarmaci hos äldre 
varit i fokus och bättre kompetens avseende användning av läkemedel hos äldre har 
efterlysts. I större kommuner med många platser inom särskilda boenden skulle det vara 
önskvärt med egna läkare anställda direkt av kommunen för att tillhandahålla sjukvård av 
hög kvalitet för de patienterna.  Speciellt läkare med geriatrisk kompetens skulle med 
säkerhet höja vårdkvaliteten för dessa patienter samtidigt som det sannolikt skulle avlasta 
vårdtrycket på sjukhus.  

Idag finns många olika kategorier av vårdyrken representerade i kommunerna. Det är 
självklart av stor vikt att all kommunanställd sjukvårdspersonal ges tillgång till regelbunden 
fortbildning för att upprätthålla god kompetens. Det blir därför märkligt när den yrkesgrupp 
med högst utbildningsnivå, läkarna, saknas i den egna vårdorganisationen.  

Funktionen ”Medicinskt ansvarig sjuksköterska MAS” finns i alla kommuner. Det är rimligt att 
man även etablerar funktionen ”Medicinskt ansvarig läkare MAL” som har ett övergripande 
ansvar för rutiner inom kommunens särskilda boenden samt ges övergripande ansvar för all 
sjukvårdspersonals fortbildning inom den egna organisationen. I mindre kommuner kan MAL 
vara inlånad från regionens läkare men i större kommuner är det rimligt att MAL är direkt 
anställd av kommunen på heltid.  
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Idag finns ett förbud för kommuner att anställa egna läkare för sjukvård av äldre i särskilda 
boenden. Detta förbud är orimligt om man samtidigt vill verka för bättre sjukvård för de äldre. 
Då landets kommuner varierar stort i både invånarantal och geografisk storlek måste det 
finnas en flexibilitet i sjukvårdsorganisationen så att varje kommun ges möjlighet att hitta sin 
organisationsmodell.  

Vidare är det önskvärt att våra medlemmar har tillgång till flera potentiella arbetsgivare som 
kan konkurrera och därigenom förbättra löneläge och arbetsmiljö.  

Mellersta Skånes Läkareförening och Östra Skånes läkareförening vill därför: 

- att fullmäktige ger förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för en ändring av hälso- och 
sjukvårdslagen, bl.a. genom politiska kontakter, så att kommuner kan anställa egna 
läkare i äldrevården inom särskilda boenden.  

- att fullmäktige ger förbundsstyrelsen i uppdrag att verka för att funktionen ”Medicinskt 
ansvarig läkare” införs i alla kommuner.  

Svar: 
Svaret nedan gäller även för motionerna 32 och 33.  

Motionärerna lyfter ett viktigt problem, men det finns i dag inget uttryckligt förbud för 
kommuner att anställa läkare utan behandlingsansvar. I stället fokuserar lagstiftningen på 
regionernas skyldighet att stå för de nödvändiga läkarresurserna i den kommunala hälso- 
och sjukvården. Detta regleras genom avtal och kan därför variera mellan regioner. 
Regionen ska med kommunerna inom regionen sluta avtal om omfattningen av och formerna 
för läkarmedverkan. Regioner får inte överlåta ansvar till kommunerna för hälso- och 
sjukvård som ges av läkare.  

Om regionen inte uppfyller sina skyldigheter enligt avtalet att tillhandahålla läkarresurser för 
den kommunala hälso- och sjukvården, har kommunen enligt Hälso- och sjukvårdslagen rätt 
att på egen hand anlita läkare och få ersättning för sina kostnader för det från regionen. Det 
finns alltså möjlighet för kommunerna att få de läkarresurser som de har avtalat om med 
regionen.   

Förbundsstyrelsen anser att om läkare anställs i den kommunala hälso- och sjukvården 
riskerar det att göra ansvarsfördelningen mellan den regionala primärvården och 
kommunerna otydlig, vilket inte är att föredra. Att flytta ansvaret för läkarresurserna från 
regionerna till kommunerna innebär därtill även att komplicerade skatteväxlingar måste ske 
innan en sådan förändring kan komma till stånd.   

Förbundsstyrelsen anser vidare att det viktiga inte är hur anställningsformerna ser ut, utan att 
det finns de läkarresurser som behövs inom den kommunala hälso- och sjukvården. 
Förbundsstyrelsen anser att möjligheten för kommunerna att anlita läkare på regionens 
bekostnad, om inte avtalade läkarresurser tillhandahålls i enlighet med slutna avtal, sannolikt 
är en snabbare väg att uppnå en god läkartillgång i den kommunala hälso- och sjukvården. 
Kommunerna måste därför bli bättre på att förhandla fram dessa avtal samt att följa upp 
avtalen så att de får de läkarresurser som kommunerna och i förlängningen patienterna i den 
kommunala hälso- och sjukvården har rätt till.    

 

För att kommunerna ska bli bättre på att förhandla om läkarresurser i den kommunala hälso- 
och sjukvården kan exempelvis kommunerna anställa en kommunöverläkare (eller 
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medicinskt ansvarig läkare) som ansvarar för att kvalitetssäkra den kommunala hälso- och 
sjukvården, vara delaktig i den samverkan som bör ske mellan utförare, delta i förhandlingar 
om nya avtal med regionen samt följa upp att regionerna uppfyller sitt lagstadgade ansvar 
gentemot de patienter som finns inom den kommunala hälso- och sjukvården. 
Förbundsstyrelsen avser att verka för detta.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att första att-satsen ska anses besvarad  
- att bifalla andra att-satsen 
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32 Fler läkare i äldrevården! 

Motionär: DLF och sjukhusläkarna 

Coronakrisen 2020 avslöjade med förfärande tydlighet att den kommunala hälso- och 
sjukvården inte förmår leva upp till sitt ansvar. Kommunerna lider av allvarliga brister i det 
medicinska ledningsansvaret. För Läkarförbundet har det länge varit en självklarhet att det 
behövs läkare med ett övergripande samordningsansvar i kommunerna i form av medicinskt 
ledningsansvarig läkare eller kommunala chefsläkare. Det måste omgående bli möjligt för 
kommunerna att anställa läkare som kan ta det medicinska ledningsansvaret i den 
kommunala hälso- och sjukvården. Även en ökad läkarnärvaro i de äldres sjukvård är 
nödvändig för att motsvara det medicinska behovet. 

DLF och Sjukhusläkarna yrkar 

- att SLF verkar för en förstärkning av den medicinska kompetensen i kommunen, en 
chefsläkarfunktion i form av en medicinskt ledningsansvarig läkare i varje kommun 

- att SLF driver en utökning av läkartid i särskilda boenden och hemsjukvården 

Svar: 
Se motionssvaret gällande motion 31.   

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att bifalla den första att-satsen  
- anse den andra att-satsen besvarad 
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33 Möjlighet för kommuner att anställa läkare   

Motionär: Svenska Privatläkarföreningen 

I nuläget får kommuner enligt lag inte anställa läkare. Många i övrigt kommunalt driva 
verksamheter som innefattar sjukvård har inga fasta läkare. Konsekvensen av detta kan bli 
bristande medicinsk kompetens och oklart ansvar vad gäller ledning av verksamheter. (Till 
exempel äldrevård och ungdomsmottagningar).  

Frånvaro av fasta läkare inom äldrevården har senast uppmärksammats under 
coronapandemin.  

Svenska Privatläkarföreningen (SPLF) yrkar därför: 

- Att Sveriges Läkarförbund verkar för att läkare skall kunna anställas av kommuner.  

Svar: 
Se motionssvaret gällande motion 31.   

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 
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34 Fler läkare som chefer på de högre nivåerna i Sveriges regioner  

Motionär: Chefsföreningen och Sjukhusläkarna 

Antalet chefer som verkar inom hälso-och sjukvården ökar, men andelen som är läkare 
minskar totalt sett. Strategiska beslut och skapande av nya strukturer påverkar villkoren för 
att bedriva hälso- och sjukvård, och fattas på de högsta nivåerna i ledningen av regioner och 
relevanta statliga myndigheter. Därför är det viktigt att läkare innehar positioner inom de 
högsta nivåerna i dessa organisationer. Det kan exempelvis röra sig om roller som 
regiondirektör och hälso- och sjukvårdsdirektör, men även myndighetschefer.  

Att ha en bred och djup förståelse för hur vård bedrivs och hur den påverkas av olika beslut, 
framförallt på lång sikt, är en viktig förutsättning för att kunna säkerställa en god, säker och 
kostnadeffektiv svensk hälso- och sjukvård som hela tiden utvecklas.  

Även branschkunskap hos den minister som har ansvaret för hälso-och sjukvården i Sverige 
borde vara en tillgång. 21 av 49 länder i Europa har en person med läkarbakgrund på 
positionen som hälso-och sjukvårdsminister, enligt Sjukhusläkarnas undersökning i maj 
2020.  

Chefsföreningen och Sjukhusläkarna yrkar därför 

- Att Läkarförbundet mer aktivt verkar för att läkare innehar de relevanta högsta 
tjänstemannarollerna i regioner, på myndigheter och i andra strategiska positioner 

Svar: 
I rapporten ”Läkare som chefer – en allt viktigare och strategisk professionsfråga” från 2020 
beskrivs utvecklingen och den nuvarande situationen gällande läkare som chefer, med fokus 
på regionerna. Den aktuella rapporten, och tidigare undersökningar, visar att andelen läkare 
på de högre ledningsnivåerna minskar relativt andra yrkeskategorier. Förbundsstyrelsen 
instämmer i att detta är bekymmersamt och en strategisk fråga som är central för läkarnas 
möjligheter att leda och utveckla sjukvården.  

För att ha inflytande på verksamheten ur ett strategiskt perspektiv behöver läkarkåren verka 
än mer på verksamhetschefsnivå eller som högre chefer. Det handlar om hur läkares 
inflytande ska utvecklas och hur professionen vill vara med och leda och bidra till den 
strategiska utvecklingen av hälso- och vården. För att få med läkarperspektivet i utvecklingen 
av vården behöver vi bli fler läkare på strategiska positioner.   

Förbundet kommer därför att även fortsättningsvis uppmärksamma och visa på utvecklingen 
beträffande särskilt de högre ledningsnivåerna och därigenom uppmuntra fler läkare att bli 
verksamhetschefer och högre chefer. Återigen handlar denna fråga om chefers 
förutsättningar, i form av mandat och befogenheter, samt attraktiva villkor. Det är viktiga delar 
för att fler läkare ska ta – och slutföra – de högre chefsuppdragen.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 
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35 Rekryteringsbas för läkare tidigare i karriären 

Motionär: Chefsföreningen 

En chef behöver utöver god kunskap om en verksamhet och dess processer även ha goda 
ledaregenskaper samt kompetens inom ledning och styrning. Det kan inte bara uppnås 
genom kurser utan behöver förvärvas genom erfarenhet och den erfarenheten blir större ju 
tidigare i karriären den erhålls. Inom läkarens karriär förväntas en läkare ha nått mycket långt 
som specialist och forskare innan hen kan bli aktuell att leda andra läkare och eller en 
sjukvårdsverksamhet. Emedan läkarna meriterar sig för detta som kan ta 20 år i vissa fall, 
kan chefer med betydligt ringare specialistkunskaper än så börja meritera sig genom olika 
förstalinjechefsuppdrag ungefär vid 25 års ålder och över tid förvärva kompetenser inom till 
exempel systemförståelse och personalledning som läkare uppnår när de är betydligt äldre.  

Om fler chefsposter ska innehas av läkare behöver acceptansen och uppmuntran av kollegor 
som tidigt väljer ledarskapsbanan eller väljer den framför en mer traditionell karriär att öka.  

Att ha en bred och djup förståelse för ledarskapsfrågor och hur de påverkar verksamheten, 
människor och resurser är en viktig förutsättning för att kunna säkerställa en god, säker och 
kostnadseffektiv svensk hälso- och sjukvård som hela tiden utvecklas. 

Chefsföreningen yrkar därför 

- Att Läkarförbundet aktivt verkar för att läkare tidigare i karriären väljer en 
chefskarriär  

Svar: 
Förbundsstyrelsen instämmer med motionären om betydelsen av ett gott ledarskap och 
möjligheterna att på ett tidigt stadium få både kunskap och erfarenhet inom området. 
Förbundet har länge arbetat enligt vår policy på området just för att ledarskap i större 
utsträckning bör vara ett inslag genom hela karriären, från läkarstudent till erfaren 
specialistläkare.   

De senaste åren har förbundet exempelvis agerat särskilt för att ledarskap ska bli ett nytt 
examensmål i den nya läkarutbildningen. I examenmålen står det att studenterna framöver 
ska ha ”förmåga till ledarskap och interprofessionellt samarbete såväl inom hälso- och 
sjukvården som med professioner inom andra delar av samhället”.   

Några regioner har sett och förstått problemet med att läkare i lägre grad blir chefer relativt 
andra yrkesgrupper och inrättat Ledarskaps-ST. Det gör läkare rustade för ett formellt 
chefskap redan under ST-tjänstgöringen, och manar till att fler tar på sig chefsansvar eller 
ledande läkarbefattningar tidigare. Utbildningarna erbjuder viktiga möjligheter att kombinera 
den kliniska medicinska vardagen med en omfattande ledarskaps- och chefsutbildning.   

Med tanke på läkarutbildningens längd för läkare och den efterföljande ST-tjänstgöringen, 
samt det avtagande intresset för att bli chef i takt med ålder, är ett mer nationellt och 
sammanhållet system för ledarskaps-ST en central faktor som kan bidra till fler chefer i 
hälso- och sjukvården som är läkare. Idag är platserna få och innehållet ser olika ut. 
Förbundet kommer därför aktivt arbeta för att staten ska ta ett samordnat ansvar för 
Ledarskaps-ST, utifrån en nationellt enhetlig modell.    
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Arbetsgivaren behöver, som komplement till ovanstående, även erbjuda olika typer av 
chefstjänster till läkare tidigare i karriären så att yngre kan kliva fram och ta ett chefskap. Det 
behöver finnas möjligheter att ta mindre steg för att kunna växa in i chefsrollen och bli redo 
för större chefsuppdrag. Förbundsstyrelsen vill slutligen också understryka att vi alla har ett 
ansvar att uppmuntra yngre kollegor att kliva fram och ta chefsuppdrag.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att bifalla motionen 
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36 Villkor för läkare som chef – kollegors förväntningar, chefens villkor 
och förutsättningar i jämförelse med chefer som inte är läkare 

Motionär: Chefsföreningen 

Andelen chefer som är läkare har minskat till förmån för andra yrkeskategorier. Även när 
läkare särskilt önskas för ledande befattningar är det många läkare som drar sig för att söka 
eller anta uppdraget som chef, bland annat till följd av en samlad arbetsbörda där 
förväntningarna från kollegor liksom arbetsgivare är att läkaren som chef parallellt ska 
fortsätta med jourer, mottagning, handledning och undervisning. Detta till skillnad från vad 
som förväntas om chefen är av annan profession än läkarprofessionen.  

Dessvärre finns det också de läkare som haft negativa erfarenheter vad gäller just 
omgivningens krav och förväntningar avseende bland annat arbetsuppgifter utöver 
chefsuppdraget, vilket inverkat menligt på förutsättningarna att leda och utveckla 
verksamheten och/eller den egna arbetssituationen och den egna hälsan. Ibland har det 
inneburit att läkaren som chef avslutat sitt uppdrag i förtid och efterträtts av en ersättare ur 
en annan profession som haft andra och bättre förutsättningar att ägna sig åt sitt chefskap. 

Chefsföreningen yrkar därför: 

- Att Läkarförbundet aktivt verkar för kunskapsspridning avseende ojämlikheter i 
arbetsvillkor och förväntningar på läkaren som chef jämfört med chef utan 
läkarutbildning  

- Att Läkarförbundet arbetar för att minska dessa ojämlikheter för att på så vis 
möjliggöra att fler läkare väljer chefskapet samt att de fullföljer påbörjat chefskap.   

Svar: 
Motionären menar att villkoren och förutsättningarna för läkare som chef skiljer sig från de för 
andra chefer i hälso- och sjukvården. Skillnaderna som lyfts handlar bland annat om 
kollegors förväntningar och en alldeles för stor arbetsbörda. Detta är viktiga iakttagelser.   

I praktiken har emellertid förbundet begränsade möjligheter att göra detaljerade studier 
avseende skillnader och samband mellan olika professioner. Sveriges Läkarförbund är den 
medicinska professionens organisation och läkarnas fackliga sammanslutning. Det betyder 
att vi har uppgifter om läkarkårens löner och villkor för att kunna tillvarata alla läkares 
intressen under hela karriären. Däremot har förbundet inte tillgång till den typen av 
detaljerade uppgifter för andra professioner. Andra professioner har inte heller insyn i läkares 
löner och villkor.   

Med utgångspunkt från dessa begränsningar arbetar ändå förbundet med att synliggöra de 
iakttagelser som motionären lyfter på olika sätt. Ett sätt att även framåt göra detta skulle 
exempelvis kunna vara att undersöka varför läkare lämnar chefsuppdrag.    
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För att fler läkare som chefer ska stanna kvar på sina poster är det därutöver viktigt att 
förbundet fortsätter att erbjuda information, stöd och rådgivning rörande olika 
chefsbefattningar, uppdragsbeskrivningar, avtal, arbetsrätt och andra ansvarsfrågor. Såväl 
centralt som lokalt är det viktigt att vi arbetar aktivt för att se till att attraktionskraften för 
läkare att bli chefer ökar.    

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 
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37 Betydelsen av läkare som chefer – aktiviteter för analys och 
utvärdering 

Motionär: Chefsföreningen 

Många röster höjs för att lyfta betydelsen av medicinsk kompetens i vård och omsorg. Inte 
minst den gånga våren med pandemi och därav krav på snabba och omfattande beslut av 
medicinsk karaktär och/eller med konsekvenser för såväl vård som omgivande samhälle har 
tydliggjort behovet av läkarkompetens i ledning och styrning.  

Inom professionen har vi sedan länge känt oss övertygade om värdet av läkare som chefer 
men nu finns även andra professioner och sektorer i samhället som till och med efterlyser 
läkarkompetens i ledarskapet inom hälso- och sjukvård och stundtals även inom andra 
vårdnära/vårdassocierade verksamheter.  

Vad som behövs för att stärka denna uppfattning är ytterligare fakta och säkra data som 
stöder betydelsen av läkare som chefer avseende till exempel patientsäkerhet, vårdutfall, 
patientupplevelser samt arbetsmiljö och medarbetarskap. 

Därför efterlyser Chefsföreningen: 

- Att Läkarförbundet tillsätter en utredning där samband mellan kvalitet, för patienter 
såväl som medarbetare och läkare som chefer i svensk kontext beforskas/utvärderas.  

- Att en sådan utredning använder sig av breda och befintliga registerdata gällande 
exempelvis patientsäkerhet, vårdutfall samt medarbetarenkäter.  

- Att Läkarförbundet i det arbetet involverar patientföreträdare.  

Svar: 
Förbundsstyrelsen delar motionärernas uppfattning om att det är viktigt att visa på 
betydelsen av läkare som chefer i hälso- och sjukvården. Och det är mycket positivt, som 
beskrivs i motionen, att andra professioner och andra yrkesgrupper efterfrågar hög medicinsk 
kompetens hos sjukvårdens chefer.  

Motionären menar att förbundet behöver stärka uppfattningen om värdet av läkare som chef 
ytterligare genom mer analys och utvärdering.  Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att det 
skulle vara värdefullt att utveckla förbundets arbete utifrån statistiska uppgifter om 
sambandet mellan läkare som chefer och vårdutfall på olika sätt. Men både forskningen och 
dataunderlag är begränsade.   

Läkarförbundet har exempelvis inte tillgång till andra professioners löner och villkor för att 
kunna göra jämförelser och se över detaljerade samband på det sätt som motionären 
efterfrågar. Det är till delar också frågor om integritet och sekretess. Dessutom är det inte 
givet att denna typ av jämförelser är det som stimulerar fler läkare att ta steget att välja 
chefskap, eller att det gynnar läkarkåren strategiskt.   
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Trots det begränsade fältet beställde förbundet för att par år sedan en litteraturöversikt från 
ledande forskare på Karolinska Institutet om huruvida läkarchefer bidrar till gynnsamma 
resultat vid sjukhus. Förbundet beställde även en liknande litteraturstudie om betydelsen av 
läkarchefer i primärvården 2018. Därigenom har vi också en aktuell genomgång av 
forskningsområdet nationellt och internationellt som är av intresse och relevans för förbundet 
även framåt och som bekräftar värdet av läkare som chefer.   

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå motionen 
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38 Stärk den medicinskt ledningsansvarige läkaren! 

Motionär: DLF och Chefsläkarföreningen 

Vården behöver chefer som kan ta det samlade ansvaret för verksamheten, vilket omfattar 
både det medicinska och det ekonomiska. Vårdens chefer måste kunna bedöma de 
medicinska konsekvenserna av strategiska beslut, prioritera resurser utifrån medicinska 
behov, värdera nya rön och metoder samt stödja medarbetarna i det professionella 
yrkesutövandet. Det naturliga vore att medicinsk kompetens och chefskap skulle gå hand i 
hand. I svensk sjukvård är emellertid majoriteten av cheferna inte läkare och en del av 
cheferna har ingen vård eller medicinsk utbildning alls. Lösningen blir då att man delegerar 
det medicinska ledningsansvaret genom att utse en läkare med medicinskt ledningsansvar, 
MAL/ MLA, med i huvudsak ett patientsäkerhetsansvar. Ofta är uppdragsbeskrivningen 
otydlig vad gäller arbetsinnehåll, omfattning, ansvar och mandat. MAL/MLA kan sällan fatta 
några beslut själv då det samlade ledningsansvaret och arbetsgivaransvar alltid ligger på 
verksamhetschefen. Ett MAL/ MLA-uppdrag kan vara ett steg mot att våga ta ett 
verksamhetschefsuppdrag och att därmed öka andelen läkare med chefsuppdrag.  

DLF och Chefsläkarföreningen yrkar 

- att Sveriges Läkarförbund verkar för att uppdrag med medicinskt ledningsansvar skall 
vara tydligt beskrivna avseende omfattning, ansvar och befogenheter  

- att Sveriges Läkarförbund anordnar en utbildning för de läkare som har eller önskar 
ta uppdrag med medicinskt ledningsansvar  

- att Sveriges Läkarförbund verkar för att de som tar sådana uppdrag både får tid och 
skälig ersättning för dessa   

Svar: 
Förbundsstyrelsen instämmer med motionärerna i att det är naturligt att medicinsk 
kompetens och chefskap i sjukvården går hand i hand, och att det är bekymmersamt att färre 
läkare väljer högre chefsuppdrag. Det gäller framför allt mellanchefsnivåerna, där 
verksamhetscheferna ingår.   

Till skillnad från vad gäller verksamhetschef så finns, sedan Socialstyrelsens allmänna råd 
om verksamhetschef upphävdes 2015, ingen författningsreglering avseende uppdrag som 
medicinskt ledningsansvarig läkare. Vad som ingår i uppdraget beror på överenskommelsen 
mellan verksamhetschefen och den läkare som får uppdraget. Tyvärr är uppdragen ofta inte 
så väldefinierade, vilket leder till otydlighet. Läkarförbundet tog därför 2017 fram en broschyr 
för medicinskt ledningsansvariga läkare. Innehållet är fortfarande aktuellt. I broschyren finns 
vägledning avseende såväl själva uppdraget som ersättningen. Förbundsstyrelsen anser att 
det alltid behöver vara tydligt vad som ingår i den medicinskt ledningsansvariges uppdrag, 
inklusive befogenheter.  

Förbundsstyrelsen anser också att det är verksamhetschefen, som är ansvarig för 
verksamheten, som ansvarar för att uppdraget är tydligt definierat. Eventuella oklarheter 
behöver klaras ut i dialog mellan verksamhetschef och den som får uppdraget. Uppdraget 
som medicinskt ledningsansvarig läkare innefattar ofta ansvarsfulla uppgifter av både 
strategisk och operativ karaktär och Förbundsstyrelsen instämmer i att tid och ersättning ska 
vara kopplad till uppdraget. Det är viktigt att Läkarförbundet fortsätter att synliggöra det stöd 
som finns vad gäller uppdrag som medicinsk ledningsansvarig och den rådgivning som 
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förbundet kontinuerligt erbjuder medlemmar i dessa frågor. Vad gäller utbildning för 
medicinskt ledningsansvarig läkare anser Förbundsstyrelsen slutligen att detta primärt är en 
uppgift för arbetsgivaren. Det är ett ansvar vi som facklig organisation inte bör ta. Däremot är 
det viktigt att förbundet fortsatt jobbar för att dessa erbjuds och kommer till stånd.   

Förbundsstyrelsen noterar också att det är lätt att förväxla möjligheten för 
verksamhetschefen att utfärda uppdrag inom olika ledningsområden med delegering. Den 
mer specifika delegeringen av särskilda uppgifter är avsevärt mer avgränsad och, till skillnad 
från verksamhetschefens uppdrag, reglerad i föreskrift (SOSFS 1997:14). Delegeringen 
förutsätter och kräver också både formell och reell kompetens hos den som delegerar. 
Delegeringen av medicinska uppgifter kan alltså endast ges av en annan läkare.   

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att första och tredje att-satsen anses besvarad  
- att avslå andra att-satsen 
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39 En starkare statlig styrning av sjukvården 

Motionär: Seniora läkare 

Läkarförbundets nya förslag till strategi och politiskt program för perioden 2020 till och med 
2025 innehåller många bra förslag. Bl.a. konstateras att en starkare statlig styrning krävs för 
att lösa de utmaningar som finns med en åldrande befolkning och allt högre krav på vården. 
Detta har inte minst tydliggjorts under coronapandemin, där som exempel kan nämnas att 
Socialstyrelsen samordnat intensivvårdsplatserna. Regionernas underlåtenhet att upprätta 
beredskapsregler i strid med föreskrifter illustrerar också att en betydligt starkare statlig 
styrning av hälso- och sjukvården behövs för att garantera en beredskap som klarar trycket 
av en nationell krissituation.  

Vi har nått vägs ände med 21 olika huvudmän, alla toppstyrda av lokalpolitiker, vilka många 
gånger saknar kunskap om den komplicerade högteknologiska verksamhet som modern 
sjukvård utgör. Den s.k. materialkrisen är bara ett exempel på hur illa det kan gå. Politiker 
upphandlade en leverantör för sjukvårdsartiklar (den billigaste) utan att förstå att det inte är 
samma sak att leverera dosförpackade läkemedel som att leverera 5500 olika 
sjukvårdsartiklar. Politiker utan tillräcklig kompetens borde befinna sig på längre håll från 
verksamheten  

Ett annat exempel på den misslyckade styrningen av hälso- och sjukvården är att 
digitaliseringen inte har skett lika snabbt eller i samma utsträckning som i andra delar av 
samhället. De tekniska stöd som regionerna investerat i har inte inneburit den effektivisering 
som vården är i behov av. Vi har inte fått ett enhetligt journalsystem i Sverige. Digitalisering 
av vården är en infrastrukturfråga och borde vara ett statligt ansvar snarare än ett regionalt. 
Det behövs en nationell samordning med samlade investeringar och insatser för få 
användarvänliga och kompatibla system.  

Ytterligare exempel på konsekvenser av bristfällig styrning är dimensioneringen av 
utbildningstjänster. Regeringen har ökat antalet platser på läkarprogrammet, men regionerna 
har inte svarat upp med erforderlig ökning av antalet AT-block. Detta är oklokt, då regionerna 
samtidigt saknar specialister, men ändå fördröjer tiden för att bli färdig specialist. Även 
specialistutbildningen borde ha statligt styrning istället för att – som nu – bero på om enskilda 
kliniker har ekonomi för att anställa ST-läkare. Kontinuerlig fortbildning borde även vara 
statligt reglerad.  

Ännu en nackdel med Sveriges splittrade styrning av sjukvården är kostnaderna för en stor 
politikerkår och en kraftigt ökande administration i regionerna. Ofta behandlas samma frågor 
i 21 olika regioner. Många kilopapptimmar produceras, men tiden borde kunna användas 
bättre.  

Seniora läkare instämmer sålunda i att en starkare statlig styrning behövs, men efterlyser hur 
den starkare statliga styrningen ska utformas. Det finns flera olika alternativ som:  

• Att skilja finansiär och producent. I den offentligdrivna vården är finansiär och 
producent densamma, vilket bl.a. innebär att det inte är tydligt vilket uppdrag den 
offentligfinansierade vården har. Dessutom vägrar finansiären att informera 
allmänheten när pengarna inte räcker. Jämför med Försvarsmakten där 
överbefälhavaren varnar för vilka konsekvenserna blir om Försvarsmakten inte 
kompenseras fullt ut för kostnadsutvecklingen. Skulle en sjukhusdirektör göra 
detsamma får denne sannolikt sparken. Istället förväntas vården trots minskande 
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resurser producera mer genom nya s.k. arbetssätt dvs. personalen på vårdgolvet får 
springa fortare för att kompensera för systembrister. Med tydlig åtskillnad av finansiär 
och producent skulle oförmågan att göra erforderliga begränsningar av efterfrågestyrt 
utbud att minska. Förhoppningsvis skulle styrningen baseras på medicinska behov.  

• Att återuppliva förslaget om större regioner. 21 huvudmän med olika regionala 
förutsättningar och prioriteringar gör det svårare att bedriva en jämlik vård. 
Visserligen har alla landsting nu bytt namn till regioner men utan några väsentliga 
förändringar av uppdraget. Tyvärr har regionindelningen blivit en halvmesyr. Vi har tre 
stora regioner, som också är sjukvårdsregioner. De andra regionerna är bara tidigare 
landsting som bytt namn. Några mindre regioner utnyttjar sitt geografiska läge till att 
pressa priser för högspecialiserad vård i närliggande regioner med följden att 
invånarna i dessa regioner får ta en större en kostnad för de prispressande mindre 
regionernas vård.  

• Att överväga en ny statlig myndighet som får ansvar för sjukvården. Detta skulle 
underlätta att bedriva en tydligare och mer sammanhållen statlig styrning.  

• Att åtminstone universitetssjukhusen åter blir statliga. Detta behövs för att garantera 
fortsatt utveckling av högspecialiserad vård, utbildning och forskning där 
universitetssjukhusen har en särskild roll. Med nuvarande system har 
universitetssjukhusen hamnat i en speciellt utsatt situation med stora ekonomiska 
underskott och t.o.m. varsel.  

Från politiken kommer också fler och fler signaler om att det finns stöd för en ökad statlig 
styrning. Internationellt finns flera exempel på bättre system med statlig styrning av 
sjukvården. Seniora läkare anser att Läkarförbundet ska ta täten i denna utveckling.  

Seniora läkare yrkar 

- Att Läkarförbundet gör en förutsättningslös utredning syftande till ett förslag om hur 
den statliga styrningen av sjukvården ska utformas i framtiden.   

Svar: 
Förbundsstyrelsen delar uppfattningen att det finns ett ökat behov av en ökad nationell 
styrning av hälso- och sjukvården. Pandemin har ytterligare visat på detta behov genom att 
blottlägga flera av de problem och svårigheter som fanns före pandemin. En ökad nationell 
styrning där staten tar ett större ansvar är nödvändigt för en mer likvärdig vård.   

Ett led i en ökad nationell styrning kan vara att staten tar ett större ansvar för styrningen på 
olika områden. Läkarförbundet har redan framfört flera sådana förslag i den politiska 
diskussionen. I dag finns det flera områden där regionerna inte mäktar med. Det behövs 
därför en ökad nationell styrning för att stödja regionerna på flera områden: AT-
dimensioneringen, läkares fortbildning, nationell samordning av vårdköerna, finansiering och 
investeringar i den digitala infrastrukturen samt en lagstiftning som ger hela befolkningen i 
hela landet en egen vald fast läkare i primärvården.  
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För att staten ska styra rätt är det första steget att beskriva vilket mål som ska uppnås, och 
därefter skapa ett system av resurser, regler och incitament som når dit. Sjukvården styrs av 
flera faktorer såsom lagstiftning, ekonomiska styrsystem, kompetensförsörjning och politiska 
prioriteringar.   

 

I enlighet med vad motionärerna avser är det angeläget att utveckla Läkarförbundets politik 
för en ökad nationell/statlig styrning. Det förutsätter en genomträngande analys av området 
som resulterar i policy-rekommendationer.   

En viktig fråga i en sådan analys, som måste ställas innan en viss reformagenda 
förespråkas, är vilka problem som en vald reformagenda ska anses lösa? Kravet på ökad 
nationell styrning eller ”förstatligande” av vården kan avse flera saker, precis som 
motionärerna redogör för.  

Vid en analys av ökad nationell styrning av hälso- och sjukvården behöver bland andra ovan 
nämnda alternativ analyseras och olika vägval presenteras.  

Läkarförbundet arbetar redan i dag med att utveckla politiken för en ökad nationell styrning. 
En ökad nationell styrning av hälso- och sjukvården finns också med som ett nytt mål för 
verksamheten fram till 2025.  

Således kommer förbundet framgent att återkomma till frågan med en utvecklad politisk 
analys och slutsatser.   

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att motionen anses besvarad 
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40 Statlig finansiering  

Motionär: Sjukhusläkarna 

Dagens regionala självstyre innebär att sjukvården drivs av 21 separata aktörer, med 
varierande ekonomi. Vården är idag inte jämlik och utbud och tillgång såväl till behandling i 
rätt tid som till nya kostsamma läkemedel riskerar att variera beroende på var i landet du bor. 
Enskilda kostnadstoppar kan leda till en mycket ansträngd ekonomi för en enskild region, och 
detta kan i sin tur leda till besparingar utan tillräcklig hänsyn till patientsäkerhet och 
arbetsmiljö.   

Läkarförbundet har i sitt sjukvårdspolitiska program Bot och bättring med som punkt att: så 
länge regionerna existerar som sjukvårdshuvudmän med beskattningsrätt bör staten ta ett 
större ansvar för koncentration av den högspecialiserade vården. Tittar man tillbaka i 2016 
års version står att ”dyra läkemedel och den högspecialiserade vården är exempel på när 
statlig finansiering bör övervägas”  

Högspecialiserad vård definieras ofta som komplex eller sällan förekommande hälso- och 
sjukvård som kräver en viss volym och multidisciplinär kompetens, samt i förekommande fall 
stora investeringar eller kostnader. Sjukhusläkarna uppskattar den högspecialiserade vården 
till ca 1 % av sjukvården.   

Vilka läkemedel som ska klassas som dyra eller särläkemedel är troligen TLV bästa part att 
ta ställning till.   

Sjukhusläkarna anser att tiden är mogen att driva att helt förflytta över det ekonomiska 
ansvaret för den högspecialiserade vården samt för dyra läkemedel till statlig nivå. Syftet är 
att säkerställa en jämlik tillgång till den högspecialiserade vården, där enskilda regioners 
ekonomi inte ska få påverka tillgången. Idag ges förhoppningsvis högspecialiserad vård på 
lika villkor över landet, men effekten kan bli att kostnadstoppar påtagligt kan påverka 
regionens ekonomi, och därmed resurser till sjukvården i övrigt.   

Sjukhusläkarna yrkar på att Läkarförbundet driver 

- Att staten övertar finansiering av den högspecialiserade vården  
- Att staten övertar finansieringen av dyra läkemedel / särläkemedel  

Svar: 
Vård på lika villkor som utgår från patientens behov är en grundläggande princip för den 
svenska hälso- och sjukvården. För att kunna bedriva en jämlik och effektiv hälso- och 
sjukvård nära patienterna behöver vi en tydligare och mer sammanhållen statlig styrning. 
Förbundsstyrelsen håller med motionären om att tjugoen olika huvudmän med olika 
regionala förutsättningar och prioriteringar också gör det svårare att bedriva jämlik vård.  

En jämlik tillgång till läkemedelsbehandling är en viktig förutsättning för att uppnå målet om 
en jämlik vård. De prioriteringar som görs lokalt och regionalt av vårdens huvudmän, i 
synnerhet när det gäller införande av nya dyra läkemedelsbehandlingar, bidrar till att 
principerna om allas rätt till jämlik tillgång till läkemedelsbehandling sätts på undantag.   

Förbundsstyrelsen anser att staten bör ta det nationella ansvaret för finansiering, 
prissättning, användning och uppföljning av läkemedel för att säkerställa jämlik vård oavsett 
var i landet man är bosatt. Detta gäller även särläkemedel. Många regioner är för små för att 
klara av att finansiera till exempel nya dyra läkemedel och därför kan patienter av 
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kostnadsskäl förvägras viss farmakologisk terapi i en del regioner medan andra erbjuder 
behandlingen. Detta framgår av det politiska programmet.  

Vad som är särläkemedel är reglerat i en EG-förordning1.   

Samhällsnyttan av läkemedelsbehandling är viktig att bedöma och fördelen är tydlig om 
staten är finansiär. Regioner och kommuner har mycket svårare att dra samhällsekonomisk 
nytta av framgångsrik läkemedelsbehandling vilket kan leda till kortsiktiga ekonomiska 
prioriteringar.  

Även när det gäller högspecialiserad vård är det av högsta vikt att det är en jämlik tillgång i 
hela landet. För att underlätta det har Socialstyrelsen tagit fram arbetsprocesser i syfte att 
koncentrera mer av den högspecialiserade vården på nationell nivå. För den mest 
avancerade högspecialiserade vården kan det även finnas anledning att utöka samarbetet 
inom Skandinavien.   

Förbundsstyrelsen ser behov av att staten tar ett större ansvar för finansiering när det gäller 
högspecialiserad vård även om det inte heller får bli en helt fri nyttighet för regionerna att 
använda sig av.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att motionen ska anses besvarad 

  

                                                 
1 Europaparlamentet och Rådets förordning  
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41 Allas rätt till en god start i arbetslivet med kvalitativ utbildning, goda 
möjligheter till arbete och schyssta arbetsvillkor  

Motionär: Hallands läkarförening 

Antalet platser som finns på läkarutbildningen i Sverige har de senaste åren ökat och 
ytterligare expansion är planerad. Det är av stor vikt att man ser över hur detta påverkar 
kvaliteten på utbildningen, möjligheter till praktiska moment och klinisk tjänstgöring.   

Det finns redan idag en flaskhals när det kommer till arbete efter examen. Antalet AT-platser 
är färre än antalet nyutexaminerade från läkarprogrammet. Detta leder till att det 
ofrånkomligen kommer att bli längre och längre väntan mellan läkarexamen och påbörjad AT.  

BT kommer med hastiga steg och riskerar att bli en ny flaskhals, samtidigt som fler och fler 
väntar på AT. Sammantaget ser vi en stor risk att regionerna inte tar sitt fulla ansvar vad 
gäller utbyggnad av utbildningstjänster och att den nuvarande situationen kommer att 
förvärras.  

Hallands läkarförening yrkar 

- att Sveriges läkarförbund verkar för att utökandet av platser vid läkarutbildningen 
görs på ett ansvarsfullt sätt med god potential för praktiska moment, klinisk 
tjänstgöring och möjlighet till trygg anställning efter examen för att på så sätt 
upprätthålla kvaliteten.   

- att Sveriges läkarförbund verkar för att antalet AT-tjänster minst motsvarar antalet 
platser på läkarutbildningen.   

- att Sveriges läkarförbund verkar för att antalet BT-platser byggs ut motsvarande 
behovet och att antalet AT-platser inte blir färre vid införandet av BT.   

Svar: 
Förbundsstyrelsen instämmer till fullo med motionären. Utbyggnaden av läkarprogrammen 
måsta ta hänsyn till lärosätenas utbildningskapacitet och kvaliteten på undervisningen får 
inte bli lidande. Samtidigt måste antalet AT-tjänster bli fler. Ett kroniskt underskott av tjänster 
samt den pågående utbyggnaden av utbildningsplatser på läkarprogrammen har lett till att 
situation idag är akut. Enligt Läkarförbundets beräkningar behöver antalet AT-tjänster årligen 
utökas med cirka 100 tjänster fram till och med 2028. Parallellt med detta måste regionerna 
även erbjuda tillräckligt med BT-tjänster från och med 1 juli nästa år. I en skrivelse till 
Regeringskansliet har förbundet framfört att det är av största vikt att regeringen, i de ännu ej 
offentliggjorda övergångsreglerna, uttryckligen undantar läkare som redan är specialiserade 
enligt nuvarande regelverk från kravet på bastjänstgöring vid ytterligare specialisering. 
Regeringen måste även säkerställa att vägen till specialistkompetens för läkare som under 
kommande år får legitimation efter allmäntjänstgöring inte förlängs eller försvåras. Detta för 
att motverka en eventuell BT-flaskhals.  

  



Läkarförbundets fullmäktigemöte 2020 
MOTIONER 

 

74 
 

Förbundsstyrelsen arbetar aktivt med ovanstående frågor, dels genom mediala utspel, dels i 
dialog med myndigheter, SKR och nationella vårdkompetensrådet.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 
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42 AT / BT bör finansieras, fördelas och kvalitetssäkras nationellt! 

Motionär: Sjukhusläkarna och SYLF 

Syftet med AT och BT är att skola in nya läkare i arbetslivet så att de kommer in i sitt framtida 
yrke på ett bra sätt med tillräckligt stöd och god handledning. När detta inte fungerar 
antingen beroende på bristande tillgång på tjänster eller dåligt utformad tjänstgöring 
försämras arbetsmiljön och den framtida försörjningen av välfungerande läkare äventyras. 
Det är sedan många år tillbaka uppenbart att SKR och regionerna inte uppfyller åtagandet att 
tillsätta AT-tjänster motsvarande behovet och att tillse att innehållet i tjänsterna motsvarar 
kraven. Detta leder till att alltför många underläkare måste vikariera långa perioder för att få 
sin reglerade AT eller BT tjänst som borde vara deras introduktionstjänst med planerad 
handledning och tjänstgöring. På detta sätt försenas den professionella karriären med 
fortsatt specialisering. Dessutom påverkas den sociala ”karriären” också med svårigheter att 
etablera sig i samhället när villkoren kring tjänster är helt oklara. Försenad utbildning av 
specialister är ett problem som inte bara drabbar den berörda läkaren utan hela samhället då 
brist på utbildade, erfarna specialister försvårar en positiv utveckling av vården. ”AT-
flaskhalsen” är ett välkänt fenomen som länge påtalats och ingenting talar för att ”BT-
flaskhalsen” kommer att bli mindre påtaglig.  

Nu är det dags att gå från ord till handling och skapa ett fungerande system! Ett system som 
dessutom fungerar i hela landet!  

En nationell finansiering skulle öka viljan hos regionerna att tillsätta AT och BT. Det är 
mycket viktigt att dessa tjänster inte tillsätts för att täcka vakanser utan de ska vara av god 
kvalitet med adekvat handledning. Det är därför viktigt att fördelningen i antal av de nationellt 
finansierade tjänsterna sker via Socialstyrelsen även om själva ansökningsförfarande ska 
skötas lokalt Socialstyrelsen måste ansvarar för att inventera hur många platser som behövs 
för att fylla behoven samt säkerställa att tjänsterna är av god kvalitet. De nya AT och BT skall 
självklart ha en möjlighet att löneförhandla. Fördelningen av tjänster bör värderas efter 
måluppfyllelse och ”ranking”. Det blir således en stark morot för vårdgivarna att skapa bra 
tjänstgöringar.  

Sjukhusläkarna och SYLF yrkar 

- Att Sveriges läkarförbund verkar för att läkares utbildningstjänster finansieras statligt.  
- Att Sveriges läkarförbund verkar för att det finns ett statligt ansvar att fördela antalet 

läkares utbildningstjänster till regionerna.  
- Att Sveriges läkarförbund verkar för att läkares utbildningstjänster kvalitetssäkras 

genom inspektioner och uppföljning samt att dessa inspektioner används som grund 
vid beslut om finansiering av läkares utbildningstjänster.   

Svar: 
Förbundsstyrelsen håller med motionärerna. Regionerna har misslyckats i sitt uppdrag att 
erbjuda tillräckligt många utbildningstjänster. Enligt Läkarförbundets beräkningar behöver 
antalet AT-tjänster årligen utökas med cirka 100 tjänster fram till och med 2028. Parallellt 
med detta måste regionerna även erbjuda tillräckligt med BT-tjänster från och med 1 juli 
nästa år.   

Behovet av utbildningstjänster kommer således kraftigt att öka och vi anser att regionerna 
inte själva är kapabla till att genomföra de förändringar som krävs. Därför måste staten nu 
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överta ansvaret för dimensioneringen av läkares utbildningstjänster samt ge riktade 
statsbidrag i syfte att utöka antalet utbildningstjänster.   

Förbundsstyrelsen driver redan den här politiken, dels i form av mediala utspel, dels i dialog 
med beslutsfattare, nationella vårdkompetensrådet och ST-rådet på Socialstyrelsen. 
Förbundet arbetar även med att ta fram en ny kompetensförsörjningspolicy där 
huvudbudskapet föreslås vara att staten ska ha det lagstadgade ansvaret för 
kompetensförsörjningen av läkare i hälso- och sjukvården.     

Kvalitetsgranskning av läkares vidareutbildning är en väldigt viktig fråga för förbundet. I 
påverkansarbetet med de nya reglerna och föreskrifterna för AT, ST och BT har vi varit 
tydliga – utbildningarna ska granskas och utvärderas av en extern aktör som inte får ha 
organisatoriska kopplingar till vårdgivaren. Förbundsstyrelsen instämmer med motionärerna 
om att den vårdgivare som inte uppfyller kraven för att utbilda läkare inte heller ska få statlig 
finansiering för det.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 
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43 Stoppa läkarläckaget, låt regioner som missköter sig betala vite! 

Motionär: SYLF och Sjukhusläkarna 

Nästa år, närmare bestämt den 1 juli, försvinner den lagparagraf i Hälso- och sjukvårdslagen 
(10 kap. § 5) som idag stipulerar att regionerna har ansvar för att tillhandahålla AT-platser. 
Samtidigt visar våra undersökningar att så många som en tredjedel av unga läkare på allvar 
överväger att helt lämna yrket. Långa väntetider till AT, dålig arbetsmiljö och bristande 
kollegialt stöd är några av de anledningar som nämns. Om detta potentiella läkarläckage blir 
verklighet innebär det en katastrof för den nationella kompetensförsörjningen.  

SYLF:s återkommande AT-ranking visar att de orter som toppar listan tillser en god 
introduktion till yrket, med kontinuerlig och trygg klinisk handledning, samtidigt som AT-
läkaren har stora möjligheter att påverka sin egen arbetssituation.   

Unga läkarnas stundtals usla arbetsmiljö har fått stor uppmärksamhet medialt det senaste 
året. I SR Kalibers reportage från februari i år framkommer att var tredje av de svarande 55 
akutsjukhusen uppger att de haft olegitimerade läkare före AT som jobbat ensamma på 
akuten. Sex sjukhus svarade att det sker varje månad. Fem sjukhus uppgav att det sker 
minst en gång i veckan.  

IVO har gått ut med ett särskilt uttalande om att underläkare inte ska arbeta självständigt vid 
akutmottagningar utan tillgång till legitimerad läkare på plats. Enkätsvaren från Kaliber visar 
att de olegitimerade läkarna dels lämnas ensamma för att det tillfälligt fattas kvalificerad 
personal – men i flera fall schemaläggs de regelmässigt på akuten utan stöd på plats.  

Regioner fortsätter alltså, trots IVO:s särskilda uttalande, att låta underläkare arbeta utan 
legitimerad kollega på plats som stöd. Marie-Lois Ivarsson, tillsynsläkare vid IVO, säger till 
Kaliber att IVO ser mycket olika fall på akutmottagningar, där icke-legitimerade läkare finns 
med i en handläggning som de ser kan ha blivit felaktig. De misstänker att de icke-
legitimerade läkarna är inblandade i många fall av vårdmissar och att mörkertalet kan vara 
stort.  

Det är av största vikt att våra unga kollegor får en trygg introduktion till läkaryrket, med så 
kort väntetid som möjligt till AT, för att de ska kunna och vilja fortsätta sin läkargärning. Ett 
läkarläckage är det sista vården behöver.   

Mot bakgrund av detta yrkar SYLF och Sjukhusläkarna 

- Att SLF ska verka för att regioner som inte utbildar AT-läkare i den utsträckning som 
krävs ska betala vite.  

- Att SLF ska verka för att regioner som låter icke-legitimerade läkare arbeta utan 
legitimerad kollega på plats ska betala vite.  

Svar: 
Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att det är av största vikt att ge våra 
unga kollegor goda förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden. Vi kan dessvärre 
konstatera att regionerna har misslyckats med sitt uppdrag att erbjuda tillräckligt många AT-
tjänster. I stället för att planera för den långsiktiga kompetensförsörjningen av läkare anställer 
man olegitimerade läkare – med osäkra anställningsvillkor, låga löner och ofta utan tillgång 
till handledare. Det är dock en oframkomlig väg att kräva vite från regioner som inte utbildar 
AT-läkare i den utsträckning som krävs, då ett sådant förfarande saknar stöd i gällande 
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lagstiftning. Vi anser istället att lösningen är att överlåta ansvaret för dimensioneringen av 
AT-tjänster till staten.   

Som motionären beskriver fattade Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 2015 ett 
principbeslut som innebär att icke-legitimerade läkare före AT inte ska arbeta självständigt på 
akutmottagning utan tillgång till legitimerad läkare på plats. IVO har även riktat kritik mot en 
region efter att AT-läkare arbetat själva på akutmottagning. Förbundsstyrelsen delar IVO:s 
uppfattning. Att låta icke legitimerade läkare arbeta självständigt på akutmottagning innebär 
en patientsäkerhetsrisk och lägger ett orimligt stort ansvar på den icke-legitimerade läkaren.  
Vårdgivaren är enligt patientsäkerhetslagen skyldig att planera, leda och kontrollera sin 
verksamhet på ett sådant sätt att hälso- och sjukvårdslagens (HSL) krav på god vård 
upprätthålls. I HSL anges bland annat att där det bedrivs hälso- och sjukvårdsverksamhet 
ska det finnas den personal som behövs för att god vård ska kunna ges. Om IVO i sin tillsyn 
finner att icke legitimerade läkare arbetar självständigt på en akutmottagning och att detta 
innebär en patientsäkerhetsrisk kan myndigheten med stöd av nu gällande lagstiftning 
förelägga vårdgivaren att vidta åtgärder (7 kap 24 § patientsäkerhetslagen). Föreläggandet 
får förenas med vite. Förbundsstyrelsen anser att IVO bör utnyttja denna möjlighet om skäl 
finns. 

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå motionens första att-sats  
- att anse den andra att-satsen besvarad 
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44 Inventera mera! 

Motionär: Svenska Distriktsläkarförenigen 

Sveriges Läkarförbund driver frågan om en sjukvårdsreform för en stärkt primärvård.  
Förutsättningen för att sjukvårdsreformen skall kunna genomföras är att 
kompetensförsörjningen fungerar. En dåligt fungerande primärvård får effekter på hela 
sjukvårdssystemet, vilket bl a syns på våra akutmottagningar. I Sverige finns fortfarande en 
stor brist på specialister i allmänmedicin och dessutom arbetar många av dessa deltid, har 
olika sidouppdrag eller arbetar inte alls kliniskt i primärvården längre. Andelen specialister i 
allmänmedicin fortsätter att sjunka. Undersökningar i enstaka regioner har genomförts men 
någon samlad nationell bild av hur många nya specialister i allmänmedicin som kommer att 
behövas finns inte heller. Det är en förutsättning för att kunna dimensionera antalet ST-
tjänster och säkra kompetensförsörjningen.  

DLF yrkar 

- att Sveriges Läkarförbund verkar för att det regelbundet tas fram nationell statistik 
över specialister i allmänmedicin avseende andel kliniskt aktiva, tjänstgöringsgrad 
och olika sidouppdrag.  

- att Sveriges Läkarförbund verkar för att det regelbundet tas fram en prognos för hur 
många specialister i allmänmedicin som kommer att behöva utbildas för att täcka det 
framtida behovet.  

Svar: 
Förbundsstyrelsen anser att Distriktsläkarföreningen pekar på två viktiga komponenter som 
behöver finnas på plats för att kunna säkra kompetensförsörjningen av specialistläkare inom 
samtliga specialiteter.   

Förbundet håller för närvarande på att ta fram ett förslag på en reviderad 
kompetensförsörjningspolicy. I policyn föreslås bland annat ett statligt huvudmannaskap för 
kompetensförsörjningen av läkare i samtliga delar av läkares utbildning: grundutbildning, 
allmäntjänstgöring, bastjänstgöring (från 2021) samt specialiseringstjänstgöring. Detta med 
anledning av att regionerna inte klarat av att försörja hälso- och sjukvården med tillräckligt 
många specialister eller specialisttjänster med hänsyn till det totala behovet.  

Vidare föreslås att staten, genom det nyligen inrättade Nationella Vårdkompetensrådet, ska 
ta fram årliga prognoser över behovet av specialistläkare inom respektive specialitet. 
Prognoserna behöver innehålla aktuella uppgifter om antal verksamma specialister och antal 
ST-läkare inom respektive specialitet samt åldersfördelning och sysselsättningsgrad. Idag 
finns det dessvärre ingen myndighet eller organisation som har en heltäckande bild över 
antal läkare som sedan kan ligga till grund för en fullgod och rättvisande prognos.   

Även i utredningen En god och nära vård (SOU 2019:29) konstaterades en nationell brist på 
specialistläkare inom allmänmedicin, samt att det kommande år behöver ske en kraftig 
utökning av specialiseringstjänstgöringstjänsterna i allmänmedicin.   

Socialstyrelsens statistikdatabas innehåller detaljerad statistik över legitimerad hälso- och 
sjukvårdspersonal. Likaså tar myndigheten årligen fram det så kallade Nationella 
planeringsstödet (NPS). Dessvärre finns en eftersläpning i Socialstyrelsens siffror, vilket gör 
det svårt att skapa en rättvisande nulägesbild.    
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Med bakgrund i ovanstående håller Förbundsstyrelsen med om att adekvat nationell statistik 
över antal specialister och kommande utbildningsbehov inom respektive specialitet behöver 
tas fram för att kunna säkra kompetensförsörjningen av specialistläkare i hela landet. 
Sveriges Läkarförbund kommer därför att framföra vikten av att nationell statistik årligen tas 
fram i de forum där förbundet verkar. 

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 
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45 SKR borde bli en myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen 

Motionär: Upplands allmänna läkarförening och Sjukhusläkarna 

I flera artiklar har Fia Ewald, informationssäkerhetsexpert och tidigare chef för MSB:s enhet 
för systematisk informationssäkerhet, beskrivit hur Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
har gått från att ha varit en renodlad arbetsgivarorganisation med uppgift att ge sina 
medlemmar stöd i förhandlingar med de anställdas organisationer till att bli en organisation 
med ständigt växande antal anställda som kontinuerligt påtar sig nya operativa uppgifter. 
Mycket skattemedel fördelas via SKR, bl.a. till den egna interna organisationen och till att 
bygga ett nytt huvudkontor. SKR har också placerat sina nuvarande och tidigare anställa i 
många utredningar, med stor inverkan på sjukvården.  

Organisationen leds indirekt av valda politiker vilka även har kontroll över de bolag som ingår 
i SKR-sfär t.ex. Inera, som påverkar läkarnas arbete högst väsentligt, men med mycket litet 
inflytande för läkarkåren. I strid med Arbetsmiljölagen görs inga riskbedömningar av 
arbetsmiljöeffekterna av INERA:s beslut.   

Under COVID-epidemin utsätts Arbetsmiljöverkets ledning för hård press från SKR, vilket fick 
Arbetsmiljöverket att backa i fråga om hur mycket skyddsutrustning som krävdes på 
äldreboende. Ett skarpt expertutlåtande raderades från Arbetsmiljöverkets diarium, vilket är 
föremål för JO:s granskning. Andra arbetsgivare får nöja sig med att överklaga till 
förvaltningsrätten om de är missnöjda med Arbetsmiljöverkets beslut. Vilka från SKR som 
satte både anställdas och vårdtagares liv på spel går inte att få fram.  

Fia Ewald framhåller att enligt svensk lagstiftning ska offentlighetsprincipen tillämpas i alla 
myndigheter (inklusive kommuner och regioner) samt i kommunala bolag. För en ytlig 
betraktare förefaller SKR uppfylla kriteriet. Ändå omfattas inte SKR av offentlighetsprincipen 
utan fungerar mer som en hemlig klubb, ett förhållande som är minst sagt förvånande. SKR 
kan heller inte ställas till svars för sina beslut. Ändå påstår SKR:s ordförande Anders Knape 
att demokratin skulle tas bort, om staten skulle få större inflytande över sjukvården.  

I arbetsgivarorganisationer vars enda syfte är att förhandla arbetsvillkor kan 
hemlighetsmakeriet möjligen accepteras, men i en organisation som för kommuners och 
regioners talan i en mängd frågor, opinionsbildar på ett inte helt okontroversiellt sätt och 
dessutom leder allt fler operativa verksamheter samt är skattefinansierat är det oacceptabelt 
med detta hemlighetsmakeri. Inte minst det faktum att det inte går att utkräva ansvar borde 
ses som en mycket missklädande fläck i det offentliga Sverige, anser Fia Ewald.  

Den demokratiska processen urlakas markant i och med överförandet av frågor till SKR, som 
fungerar allt mer som en mellanstation mellan statliga och kommunala myndigheter som 
också kan komma att hantera känslig information som rör exempelvis den personliga 
integriteten. Eftersom Offentlighets- och sekretesslagen inte gäller kan det vara svårt för 
myndigheterna att reglera eller överblicka hur informationen hanteras i föreningen SKR. 
Samtidigt är det svårt för kommuner och regioner att ifrågasätta att lämna ut information om 
sina förhållanden till SKR.  

Arkivlagen ställer krav på att allmänna handlingar ska bevaras inte bara av insynsskäl, utan 
även för att garantera rättssäkerhet och möjlighet till forskning. Risken för att den offentligt 
finansierade verksamheten SKR med sin allt tyngre samhällsroll inte lämnar ett bra 
forskningsmaterial efter sig är överhängande.  
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Eftersom SKR agerar som en myndighet ska organisationen behandlas som en myndighet. 
Det är dags för SKR att inte bara byta namn utan även vara beredda på att ta ansvar i 
förhållande till sitt inflytande. Det är dags att tvinga ut SKR:s makthavare ur den behagliga 
hemliga stugvärmen, detta är vad demokratisk anständighet kräver. SKR är en arbetsgivare- 
och intresseorganisation utan demokratisk insyn. SKR har i många frågor professionen som 
motpart. Det finns inget skäl att acceptera SKR i den självpåtagna rollen som medicinsk 
kunskapsorganisation.  

Upplands allmänna läkarförening och Sjukhusläkarna yrkar att 

- Att Läkarförbundet verkar för att SKR blir en myndighet och omfattas av kraven på 
offentlighet och sekretess.  

Svar: 
Förbundsstyrelsen anser att motionärerna pekar på en viktig aspekt i landets demokratiska 
principer om ansvarsutkrävande och transparens.    

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är en arbetsgivar- och medlemsorganisation 
bestående av kommuner och regioner. I Sverige råder föreningsfrihet, vilket innebär en rätt 
att bilda och tillhöra föreningar utan statsmaktens och/eller andra aktörers ingrepp. 
Kommuner och regioner är egna juridiska personer med samma rätt som alla andra att 
organisera sig på det sätt de finner lämpligt. En ideell förening kan inte övertas av staten och 
omvandlas till en myndighet.  

Som ideell förening lyder SKR därför inte under offentlighetsprincipen såsom till exempel en 
myndighet eller kommuner och regioner. I en ideell förening är det i stället dess styrelse som 
avgör hur transparent föreningen ska vara. 

Under senare år har frågor kopplade till ansvarsutkrävande och transparens vad gäller 
SKR:s verksamhet debatterats. Givet att SKR alltmer kommit att agera på statens uppdrag i 
frågor om till exempel hälso- och sjukvård samt att dess makt- och påverkansfaktor är stor i 
svensk samhällsutveckling och politik, har betydelsen av insyn i föreningens verksamhet 
avsevärt ökat.  

Även Riksrevisionen har i en rapport - Staten och vården – en slutrapport av statens styrning 
på vårdområdet (RiR-2017:3) kritiserat maktförskjutningen till SKR. I rapporten riktas kritik 
mot att Sveriges kommuner och landsting (SKL), numera SKR, fått en framskjuten roll i 
styrningen av hälso- och sjukvården på bekostnad av Socialstyrelsen. Riksrevisionen 
påpekar att staten inte tagit hänsyn till konsekvenserna av att använda en 
intresseorganisation som en del av dess förvaltning.  
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Förbundsstyrelsen håller med om att SKR, som en skattefinansierad ideell förening med en 
betydande roll i samhällsutvecklingen, borde välja att tillämpa offentlighetsprincipen i sin 
verksamhet. Sveriges Läkarförbund kommer fortsätta att framföra vikten av 
ansvarsutkrävande och transparens i SKR:s verksamhet. 

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå motionen 
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46 Antalet administratörer får aldrig överstiga antalet läkare-lansera ett 
nyckeltal 

Motionär: Östra Skånes Läkarförening 

Rubrik i LT 2018-08-29: ”Administrativ personal har gått om antalet läkare i vården-med 
råge”  

Rymdraketen vårdsverige rör sig framåt men de få läkarna/astronauterna har inte särskilt stor 
nytta av det överfyllda kontrollrummet där strateger o konsulter trängs.  

Om människor ska botas så behövs det läkare som diagnosticerar o behandlar sjukdomar, 
och inte kontrollanter som styrs av ett aldrig så välmenande visionsprogram. Vi behöver få 
beslutsfattare att ta det för patienten självklara beslutet att inte anställa fler drivna 
administratörer än kompetenta läkare. Patientvärdet för en patient i en operationskö av en ny 
administratör är noll och värdet av en kirurg är ett, en oändlig omätbar skillnad. För patienten 
är sjukvårdens botande primäruppgift det primära, och kan aldrig ersättas av ens det mest 
fulländade värdebaserade dokument, om det så är författat av någon med en månadslön på 
700 000.  

Läkarförbundet bör på alla sätt påtala, och hos alla politiska partier, verka för förståelsen för 
att antalet administratörer som inte har direkt del i vården aldrig ska överstiga antalet läkare. 
Det beskrivande nyckeltalet kan t.ex. vara ”mindre än ett” att kvoten mellan antalet läkare 
dividerat med antalet administratörer aldrig får, aldrig ska, understiga ett.  

Lanseringen av ett riktigt viktigt riktat nyckeltal kan med fördel ske både med nationell och 
regional statistik. Nyckeltalet kan ge viktig information om det används för jämförelse över 
tidsperioder. Nyckeltalet kan också öppna upp för gemensamma utspel med övriga 
yrkesfackförbund i Sverige.  

Östra Skånes Läkarförening föreslår 

- Att Läkarförbundet lanserar ett önskvärt nyckeltal för att antalet administratörer som 
inte avlastar vårdpersonal inte ska överstiga antalet läkare  

- Att läkarförbundet verkar för ett sjukvårdssverige med fler läkare än administratörer.    

Svar: 
Läkarförbundet tackar för denna viktiga motion och vi bevakar frågan. Att antalet 
administratörer överstiger antalet läkare med dubbla antalet visar ju på att någonting har gått 
snett.  

Läkarförbundet arbetar kontinuerligt med frågan att få bort onödiga administrativa uppgifter, 
som ex att få bort NPM- styrning som skapar väldigt mycket intern byråkrati och att inga 
ersättningssystem ska skapa otaliga registreringar av uppgifter. Vi vill också ha fler 
undersköterskor och läkarsekreterare i den patientnära vården. Dessutom vill vi också ha bra 
IT-system som förenklar läkararbetet och även kommunicerar och automatöverför viktiga 
uppgifter. Detta kommer förhoppningsvis på sikt att minska behovet av antalet mänskliga 
administratörer.   

Att skapa ett nyckeltal kan däremot vara svårt då det ibland är flytande vad som är 
avlastande arbete och vad som är ”onödigt”. Det är också föränderligt över tid, i takt med att 
förutsättningarna ovan förändras.  
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Vi föreslår därför att det första att satsen avslås och andra attsatsen besvaras  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå den första att satsen   
- anse den andra att-satsen besvarad 
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47 Krav på riskbedömning med avseende på patientsäkerheten vid 
organisationsförändringar 

Motionär: Upplands allmänna läkarförening 

Årligen drabbas ca 100 000 patienter av vårdskador inom den somatiska sjukhusvården med 
stort lidande och även stora kostnader som följd. Tidigare i år släppte Socialstyrelsen den 
första nationella handlingsplanen för ökad patientsäkerhet. Planen ska stödja regionernas 
och kommunernas arbete med patientsäkerhet och minska risken att patienter drabbas av 
vård-skador. I planen lyfts bl.a. fram att det förebyggande arbetet behöver utvecklas.  

I Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2001:1) om Systematiskt arbetsmiljöarbete finns 
detaljerade regler om att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten för att förebygga 
ohälsa och olyckor. När ändringar i verksamheten planeras, skall arbetsgivaren bedöma om 
ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall som kan behöva åtgärdas. 
Riskbedömningen skall dokumenteras skriftligt. I riskbedömningen skall anges vilka risker 
som finns och om de är allvarliga eller inte. Skyddsombud ska delta i riskbedömningen. Om 
det finns risker ska åtgärder vidtas. Det ska framgå vem som är ansvarig, när risken ska vara 
åtgärdad och hur det ska följas upp.  

I det förebyggande patientsäkerhetsarbetet finns inte några krav på riskbedömning enligt 
liknande modell. Tvärtom framförs som ett mantra att patientsäkerheten inte är hotad vid 
stora omorganisationer och sparbeting. Det behövs liknande riskbedömningar med avseende 
på patientsäkerheten. Skyddsombud måste delta eftersom en dålig patientsäkerhet skapar 
etisk stress hos vårdpersonalen med arbetsmiljöeffekter som följd.  

Upplands allmänna läkarförening yrkar på 

- Att Läkarförbundet ska verka för att Socialstyrelsen vid omorganisationer och 
sparbeting i sjukvården föreskriver samma krav på riskbedömning med avseende på 
patientsäkerheten som för effekter på arbetsmiljön. 

Svar: 
Förbundsstyrelsen delar motionärens oro för patientsäkerheten vid omorganisationer och 
sparbeting i hälso- och sjukvården. Denna motion har redan bifallits vid Fullmäktige 2014 och 
Läkarförbundet verkar i sina kontakter med relevanta myndigheter och beslutsfattare för att 
motionens intention ska genomföras.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 
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48 Bevakning av genusperspektiv i utformandet av kursplaner för det 
sexåriga läkarprogrammet 

Motionär: Kvinnliga Läkares Förening 

I den nya examensbeskrivningens mål för läkarexamen (SFS 2019:161), som gäller för 
läkarutbildningar som startar efter den 30 juni 2021, saknas genusperspektiv. I målen nämns 
perspektiv som digitalisering och globalisering specifikt. Däremot nämns inte genus eller 
angränsande begrepp såsom diskriminering, kön, jämställdhet, jämlikhet. Genusperspektivet 
reduceras till mäns våld mot kvinnor. Vi i Kvinnliga Läkares Förening anser att 
genusperspektiv ska lyftas in i kunskaps-, färdighets- och värderingsmål. Avsaknaden av 
genusbegreppet i målbeskrivningen innebär en stor risk för att genusperspektivet faller bort 
när nya kursplaner för läkarutbildningen nu formuleras av de enskilda universiteten. Bristen 
på denna kunskap hos våra framtida läkare riskerar att leda till en sämre vård för kvinnliga 
patienter och sämre arbetsvillkor för kvinnliga läkare.  

KLF föreslår: 

- att Läkarförbundet bevakar att specifika mål avseende genuskunskap ingår i 
kursplaner för det sexåriga läkarprogrammet 

Källor:  

1. Förordning om ändring i högskoleförordningen. SFS 2019:161 

Svar: 
Förbundet deltog i den referensgrupp som arbetade fram de nya examensmålen. Uppdraget 
var att formulera examensmål som är relevanta, möjliga att examinera på ett rättssäkert sätt 
samt hållbara över tid. Den stora utmaningen var just att målen skulle vara hållbara över tid, 
eftersom målen då inte kan vara för detaljerade. Istället är det upp till varje enskilt lärosäte 
att, utifrån examensmålen i högskoleförordningen, arbeta fram mer detaljerade kursplaner 
och mål.  

Förbundsstyrelsen delar motionärens uppfattning om att genus, diskriminering, kön, 
jämställdhet och jämlikhet är viktiga perspektiv att beakta inom många delar av 
läkarutbildningen. Och även om vi skulle vilja ha mer detaljerade examensmål i 
högskoleförordningen så är det inte en framkomlig väg. Risken med en för detaljerad 
målbeskrivning är att regeringen då skulle behöva revidera den årligen, och processen för 
förordningsändringar är ofta långdragen och komplex. Det är betydligt enklare för de enskilda 
lärosätena att revidera målen i sina kursplaner.  

Förbundsstyrelsen anser att det finns flera mål bland examensmålen där genus, 
diskriminering, kön, jämställdhet, jämlikhet samt övriga diskrimineringsgrunder bör inkluderas 
när lärosätena utformar kursplanerna. Exempelvis inom ramen för nedanstående mål:   

- visa förmåga till självreflektion och empati samt till ett professionellt förhållningssätt  

- visa förmåga till ett hälsofrämjande förhållningssätt med helhetssyn på patienten utifrån ett 
vetenskapligt synsätt och med särskilt beaktande av etiska principer och de mänskliga 
rättigheterna    

- visa fördjupad förmåga till professionellt bemötande av patienter och deras närstående med 
respekt för patienternas och deras närståendes integritet, behov, kunskaper och erfarenheter  
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- visa kunskap om, och förståelse för förhållanden i samhället som påverkar hälsan för 
individer och olika grupper ur ett nationellt och globalt perspektiv,  

Motionären vill att Läkarförbundet bevakar att specifika mål avseende genuskunskap ingår i 
lärosätenas kursplaner för den nya läkarutbildningen. Förbundsstyrelsen anser att det inte är 
förbundets roll att i detalj granska innehållet i specifika kursplaner. Ett sådant arbete skulle 
kräva betydande resurser från kansliet samtidigt som möjligheten att påverka innehållet och 
målen i lärosätenas kursplaner är ytterst begränsad. Vi anser att det är den statliga 
myndigheten Universitetskanslersämbetet (UKÄ) som bör bedriva det arbetet.   

I skrivande stund genomför UKÄ examenstillståndsprövning av de sju nya läkarprogrammen. 
Utgångspunkten vid examenstillståndsprövning är att utbildningarna bland annat uppfyller de 
krav som ställs i högskoleförordningen. UKÄ ansvarar även för att kontinuerligt granska 
kvaliteten på läkarutbildningen. Fokus ligger då på hur utbildningen säkerställer att 
studenterna får goda förutsättningar att nå examensmålen, och hur lärosätet säkerställer att 
studenten uppnått examensmålen när examen utfärdas.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå motionen 
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49 Bort med ekonomiska hinder! 

Motionär: DLF, Sjukhusläkarna och SPLF 

Det är många myndigheter på statlig, regional och lokal nivå som behöver läkare som 
rådgivare i olika processer. Det är viktigt att vi läkare kan delta i sådant arbete, eftersom 
många regler och riktlinjer tas fram på detta sätt. Tyvärr finns ekonomiska hinder för läkare 
att delta, då sådant arbete kräver att man lämnar kliniken utan att denna kompetensernas för 
lönekostnad och produktionsbortfall. Tex har det framkommit svårigheter att rekrytera 
specialistläkare i allmänmedicin till den nya kunskapsstyrningen. Samma problematik gäller 
lokalt och regionalt även för alla andra specialister tex vid framtagande av vårdrutiner, arbete 
med IT-system, medverkande i referensgrupper. Problemet ökar när allt fler verksamheter 
övergår till vårdval, där ersättningarna till mottagningarna oftast är produktionsbaserade. 

DLF, Sjukhusläkarna och SPLF yrkar 

- att SLF ska verka för att ersättning utgår för löne- och produktionsbortfall till 
vårdgivare så att läkare kan delta i hälso- och sjukvårdsutveckling, på nationell och 
lokal nivå, oavsett om vårdgivaren är privat eller offentlig   

Svar: 
Vi anser precis som motionären att det är ett stort problem om inte läkare kan delta i hälso- 
och sjukvårdens kvalitetsutveckling. Det är helt avgörande att läkare kan delta i denna och 
det borde ligga i allas intresse att rutiner finns på plats för att säkerställa detta. 
Läkarförbundet kommer att verka för att ta bort ekonomiska och administrativa hinder för 
läkare att delta i hälso- och sjukvårdens kvalitetsutveckling.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att bifalla motionen 
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50 Hälsofarlig slamspridning på åkermark måste upphöra   

Motionär: Sjukhusläkarna, Svensk Förening för Allmänmedicin, Läkare för Miljön 

I Sverige tippas minst 60 000 ton torkad slam (1/3 av allt slam), från hushålls-, industri- och 
dagvattenavlopp på våra åkrar. Slamutredningen (SOU 2020:3) frångick sitt direktiv genom 
att föreslå fortsatt slamspridning som sitt huvudförslag (2) . Alternativet (1) - successiv 
utfasning, med en teknik för giftfri fosforåtervinning ur slammet, avvisas. Remisstiden är över 
och riksdagen ska senare under året fatta beslut i frågan.  

Den huvudsakliga drivkraften för slamspridning är dels kvittblivning av stora volymer och dels 
att slammet i viss mån innehåller gödselämnen som fosfor och kväve.  

Dessa fördelar ska sedan vägas mot att det i slammet finns många hälsofarliga ämnen som: 
38 ton antibiotika och andra läkemedelsrester per år, hormonstörande kemikalier, bromerade 
flamskyddsmedel, kemikaliegruppen PFAS, mikroplaster, kadmium och andra tungmetaller, 
smittämnen och en mängd okända, möjligen hälsofarliga ämnen. Därtill kommer okända 
cocktaileffekter.  

Avloppsslam från hushåll, industrier och dagvatten innehåller en gigantisk blandning av 
kända och okända kemikalier från alla världens hörn och är knappast ett kretslopp. 
Sammanlagt kan det finnas 100 000-tals främmande ämnen i slammet. Många av dessa 
ämnen återfinns i våra livsmedel, komna från slamgödda marker. Ämnen som kan finnas i 
slammet är i dag epidemiologiskt kopplade till, inte bara skadliga effekter i ekosystemen, 
utan även till skador på människa som minskad fertilitet, missbildningar i urogenitalorganen, 
benskörhet, cancer, diabetes, fetma och störd mental utveckling. Så länge spridning av 
förorenat slam är tillåtet kommer halterna av metaller och långlivade naturfrämmande ämnen 
att öka. Ett sådant jordbruk är ohållbart.  

Slam kan förbrännas och ren fosfor extraheras. Man kan ta hand om energin genom 
biogasproduktion före förbränning. Våtpyrolys är en kostnadseffektiv metod och kan 
kombineras med fosforåtervinning. Kan man i andra länder, som Tyskland, så kan vi.  

I Läkarförbundets klimatpolicy står att hänsyn till miljön ska genomsyra hela verksamheten 
och vara en del av det dagliga arbetet och att ”man ska identifiera och stödja åtgärder som 
både minskar miljöpåverkan, men också leder till förbättrad hälsa”. I folkhälsopolicyn står det 
att ”ambitionsnivån behöver höjas hos alla aktörer, inklusive hälso- och sjukvården, när det 
gäller att tydliggöra kostrelaterade hälsorisker”. Man skall därför eftersträva giftfri 
odlingsmark. Försiktighetsprincipen måste gälla, i allra högsta grad när det gäller gifter på 
den jord som ska föda oss och våra barn och kommande generationer.  

Varken Sveriges läkarförbund eller Svenska Läkarsällskapet har, i en så viktig hälsofråga 
som slamspridning, varit remissinstanser för slamutredningen.  

Yrkande: 

- att Sveriges läkarförbund beslutar att verka mot spridning av miljöfarligt slam.  
- att Sveriges läkarförbund stödjer slamutredningens alternativa förslag om en 

successiv utfasning av slamspridning på åkermark.    

Svar: 
Läkare har med sin kompetens och sitt förtroende en central och viktig roll i arbetet inom 
klimat- och hälsoområdet, och Läkarförbundet arbetar aktivt med hållbarhet och miljöfrågor. 
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Förbundet är via RLIM aktivt i att sprida kunskap om läkemedel och dess påverkan på miljön, 
bland annat genom olika informationsskrifter, debattartiklar och i kontakter med olika 
myndigheter.   

Läkarförbundet ansluter sig i sitt politiska program till Förenta nationernas globala mål samt 
verkar i enlighet med vårt folkhälsopolitiska program för minskad negativ miljöpåverkan och 
förbättrad folkhälsa. Läkarförbundet ska i det externa arbetet fokusera framförallt på de 
miljöaspekter som läkarna kan styra över i sin profession. Förbundsstyrelsen delar 
uppfattningen att spridning av miljöfarligt slam är ett allvarligt problem, men ser inte att det 
ligger inom förbundets primära uppdrag. Förbundsstyrelsen anser därför att den andra att-
satsen är för specifik för förbundet att ta ställning till.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse första att-satsen besvarad   
- att avslå andra att-satsen 
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51 Klimat och hälsa  

Motionär: Simon Larsson m.fl. (81 individuella medlemmar)  
Simon Larsson, Ida Persson, Sara Fernberg, Agnes Sundberg, Samuel Rhedin, Sandra 
Jester-Broms, Morten Henn Nielsen, Anne von Heideman, Ingrid Mobacke, Sigrid 
Hammarqvist, Anna Toftgård Frida Ridderstedt Åsa Edergren, Helena Stenport, Estrid 
Kjellman, Ramona Forsman, Terese Nilsson, Maja Cohen, Annika Gunnarsson, Hanna 
Erling, Ylva Paulsson, Cecilia Verdinelli, Karin Nyström, Ellen Lundkvist, Elin Albrechtsson, 
Mikael Jönsson, David Lundmark, Ylva Olerud, Malin Asp, Karin Ludwigs, Sofia Lindstrand, 
Johan Jörnhagen, Karin Rydenman, Karin Sandén, Ylva Eklund, Jimmy Celind, Eva Carlgren 
Rosendal, Bertil Hagström, Caisa Laurell, Petra Englund, Rebecca Ahlstrand, Thomas 
Widmark, Björn Nilsson, Sofia Hammarstrand, Theo Bodin, Max Bergkvist, Pia Laurin, Elin 
Boström Holm, Thomas Turesson, Anna Leijon, Göran Eriksson, Lena Lokrantz, Per L 
Broman, Nina Holmgren, Klas Ytterbrink Nordenskiöld, Sandra Isaksson, Nuray Güner, 
Jonas Jester-Broms, Karin Albinsson, Sofia Nyberg, Martin Gustavsson, Pär Höglund, Anna 
Berg, Ida Lagstam, Annika Ersson, Liv Lind, Sara Linder Ekö, Amelie van den Brink, Karin 
Sand, Linda Morén, Panteha Hatefi, Erik Stenberg, Teresa Algård, John Henriksson, Markus 
Jansson, Anne Dettmer, Anna Jeppsson, Lovisa Bergengren, Hanna Tingård, Maja 
Bergman, Amanda Sturm, Annica Morén,   

Läkarförbundet antog 2015 en policy om klimat och hälsa. Med denna ämnar man främja 
klimatåtgärder och hälsa. I dokumentet klargörs att klimatförändringar har starkt negativa 
konsekvenser på hälsa. Alla som hängt med i nyhetsrapporteringen senaste åren vet att 
klimathotet är reellt och något vi måste göra något åt för att säkra vår egen hälsa och en 
beboelig planet.  

I klimatpolicyn framgår bland annat att ”Läkarförbundet ska vara en förebild när det gäller 
miljöarbete” och ”Hänsyn till miljön ska prägla förbundets verksamhet och bli en naturlig del i 
det dagliga arbetet.”   

Läkarförbundet äger lägenheter på Gran Canaria. Det enda rimliga sättet att ta sig dit är med 
flyg. En tur och retur-resa för en person från Stockholm till Gran Canaria motsvarar utsläpp 
på 1385 kg CO2 enligt www.flightemissionmap.org. Som jämförelse anger Naturvårdsverket 
att utsläpp motsvarande maximalt 1 ton CO2 per person och år är vad som krävs för att 
uppfylla Parisavtalet. Flyget är en av de största miljöbovarna och det finns ett enkelt sätt att 
minska denna miljöpåverkan: sluta flyga.  

Genom att erbjuda förmånliga fritidsbostäder på Gran Canaria sänder Läkarförbundet ut fel 
signaler till sina medlemmar och till allmänheten. För att ta sin egen klimatpolicy på allvar 
menar vi att Läkarförbundet borde sälja dessa bostäder och istället uppmuntra till 
semestervistelser som är möjliga utan den klimatpåverkan som flyget innebär. 

Med anledning av ovanstående yrkar vi: 

- att Läkarförbundets fullmäktige beslutar om att sälja förbundets lägenheter på Gran 
Canaria  

- att styrelsen ges i uppdrag att utarbeta en klimatmässigt hållbar policy för 
läkarförbundets ägande av semesterboenden   
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Svar: 
Läkarförbundet erbjuder sedan många år tillbaka sina medlemmar att nyttja fritidsfastigheter 
som ägs av förbundet, såväl i Sverige som utomlands. Fritidsfastigheterna är en uppskattad 
medlemsförmån och vad gäller fastigheterna på just Gran Canaria är beläggningsgraden 
hög, i synnerhet bland äldre medlemmar samt barnfamiljer. Utöver att vara en 
medlemsförmån är fritidsfastigheterna som helhet en investering för förbundet. Avkastningen 
för dessa kommer förbundets ekonomi till gagn och säkerställer att medel tillförs 
förbundsverksamheten. Under de senaste fyra åren har ett omfattande investeringsprogram 
genomförts i förbundets bestånd varvid fastighetsvärdena tydligt kunnat ökas. 
Förbundsstyrelsen delar motionärernas engagemang för klimatfrågan, men anser inte att en 
försäljning av ett specifikt fastighetsinnehav är rätt väg att gå i syfte att påvisa att förbundets 
klimatpolicy tas på allvar. Förbundsstyrelsen ställer sig dock positiv till att en övergripande 
utredning kring förbundets fritidsfastigheter görs. Denna utredning ska belysa 
fritidsfastigheterna ur flertalet parametrar så som klimatpåverkan, ekonomi samt 
medlemsnytta. Utifrån denna utarbetas sedan en policy i enlighet med motionärernas 
yrkande i andra att-satsen i denna motion.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå första att satsen   
- att bifalla andra att-satsen 
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52 Motion för växtbaserad kost 

Motionär: Klas Ytterbrink Nordenskiöld m.fl (104 individuella medlemmar) 
Klas Ytterbrink Nordenskiöld, Ingrid Mobacke, Sandra Zetterqvist, Estrid Kjellman, Anna 
Schneider, Jaana Mättö, Kristina Nilson, Frida Ridderstedt, Ylva Paulsson, Sandra Jester-
Broms, Pär Höglund, Sara Ahlinder, Amanda Sturm, Björn Wallén, Nina Holmgren, Anna 
Palmstierna Burenius, Jonas Jester-Broms, Anna Hellmont, Sofia Nyberg Anna Bromée, 
Markus Jansson, Guillermo Forfait, Sofia Hammarstrand, Madelene Heidenberg, Emma 
Levin, Elin Albrechtsson, Ida Kullberg, Ingrid Ölund, Christian Schmitt, Elin Boström Holm, 
Ellen Lundkvist, Aina Norén Selberg, Sofia Lindstrand, Amanda Högdén, Sebalinda Wester, 
Anne von Heideman, Anna Rönnkvist, Florencia Harari, Marianne Melander Markus 
Erngrund, Ylva Olerud, Mattias Perzon, Johan Jörnhagen, Martin Gustavsson, Linda Morén, 
Anna Toftgård, Malin Dahlberg, Hanna Erling, Kerstin Lundqvist, Lovisa Hermansson, Annica 
Morén, Ann-Sofie Gummælius, Linda DeKeyser, Helena Gynne, Andréa Almers, Hama 
Noori, Anne von Heideman Maria Klintberg, Anna Ø Reutherborg, Sandra Isaksson, Nina 
Dahle, Anna Berg, Per Kappelin, Caroline Kappelin, Clara Atterby, Liv Lind, Sebastian Lantz, 
Teresa Algård, Thomas Ek, Simon Larsson, Terese Nilsson, Maja Cohen, Clara Thörn, Ida 
Persson, Maria Backman, Leif Kolmodin, Helena Stenport, Ellinor Schüllerqvist, Karin 
Brandberg, Jessica Palm, Emma Terner, Fredrika Fabri, Kajsa Finndin, Anna Zetterström, 
Linnéa Larsson, Ida Söderqvist, Sigrid Hammarqvist, Lotta Luthander, Lina Boethius, 
Isabelle Eriksson, Nina Rose, Ängla Mantel, Jeanette Andersson, Karin Nordfors, Andrea 
Ahlstedt, Christian Smedberg, Jenny Björklund, Anna Leijon Ellen Morgården, Erika Lantz, 
Thomas Turesson, Alba Parllaku, Marika Stenlund, Jenny Windling  

Klimatförändringarna hotar mänsklighetens existens. Forskningen är entydig och det finns 
mängder av fakta att läsa.  

Den här motionen föreslår hur läkarförbundet kan minska sitt utsläpp av växthusgaser genom 
att göra växtbaserat till norm när förbundet bekostar och erbjuder mat.  

I Sverige står maten för cirka 25 procent av hushållens klimatpåverkan (1). Världens 
omsättning av kött- och mejeriprodukter påverkar klimatet ungefär lika mycket som världens 
alla bilar, bussar, båtar och flygplan tillsammans (2). Klimatbudgeten för en hållbar lunch eller 
middag är 0,5 kg CO2e (1). En genomsnittlig svensk lunch släpper i nuläget ut cirka 2 kg 
CO2e (1). En genomsnittlig växtbaserad måltid släpper ut nånstans mellan 0,2 och 0,6 kg 
CO2e (3).  

Vi yrkar 

- Att Läkarförbundet ska ha växtbaserat som norm vid alla måltider som förbundet 
bekostar eller på annat sätt erbjuder.  
 

Referenser  

1. https ://www.wwf.se/mat-och-jordbruk/one-planet-plate/#klimat-och-biologisk-
mangfald  

2. https ://m.naturskyddsforeningen.se/vad-vi-gor/klimat/faqvego  
3. https://www.matkalkylatorn.se/    
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Svar: 
Förbundsstyrelsen ifrågasätter inte motionens sakliga innehåll. Det är dock avgörande för en 
förening att dess verksamhet stämmer överens med föreningens ändamål, som i 
Läkarförbundets fall anges i dess portalstadga. Att engagera medlemmarnas resurser i andra 
frågor än föreningens ändamål är vare sig demokratiskt legitimt eller lagligt. Just denna 
motion berör också Läkarförbundets arbetsgivaransvar eftersom formuleringen ”på annat sätt 
erbjuder” medför att de måltider som dagligen erbjuds personalen vid Förbundskansliet och 
dotterbolagen, liksom anställda vid föreningar, genom företaget Food for Every Mood men 
inom förbundets ansvar, omfattas. Arbetsgivaransvaret är delegerat till direktörerna i dessa 
bolag, respektive ordförandena i föreningarna som berörs. Om man gör ingrepp i detta 
ansvar skulle arbetsgivaransvaret flyttas till Fullmäktige och dess delegater, vilket inte är att 
rekommendera. Sammantaget ser Förbundsstyrelsen inte hur denna motion kan beviljas, 
med den formulering som att-satsen har idag. En formulering som medgav såväl mindre 
satsning, som styrde undan från arbetsgivaransvar, av typen ”sträva mot att vid 
Läkarförbundets större sammankomster erbjuda växtbaserade måltider”, hade kunnat 
bifallas.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå motionen 
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53 Återför arbetsgruppen för klimat och hälsa till Sveriges läkarförbund 
centralt och med vidgat uppdrag 

Motionär: Läkare för Miljön, Svensk Internmedicinsk Förening, Svensk förening för 
Kärlkirurgi, Svensk förening för Klinisk fysiologi, Svensk reumatologisk förening, Svensk 
Kirurgisk Förening, Svensk Onkologisk förening, Svenska Psykiatriska Föreningen, Svensk 
Förening för Anestesi och Intensivvård, Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och 
Halskirurgi, Svensk Njurmedicinsk Förening, Svenska Sällskapet för Dermatologi och 
Venereologi, Specialitetsföreningen för Klinisk farmakolog, Svensk Förening för Klinisk 
Nutrition 

Sveriges läkarförbunds policy för klimat och hälsa från 2015 togs fram av en dessförinnan 
nyinrättad arbetsgrupp. Den arbetsgruppen upphörde 2017, men återbildades av 
Sjukhusläkarna. Därmed fanns fortfarande en efterfrågad resurs som använts inom 
vårdutbildningar, på arbetsplatser och på strategisk nivå inom regioner. Detta är ett motiv för 
att skala upp även Läkarförbundets engagemang. Under senare år har det runt om i landet 
skett en stor aktivering av unga läkare från olika specialiteter (inte enbart sjukhusläkare) som 
påverkar sina arbetsplatser i enlighet med Sveriges läkarförbunds klimat och hälsa policy, ett 
arbete som är i behov av fackligt stöd.  

Sjukvårdens hållbarhet har som viktiga dimensioner ekologisk påverkan och ekonomi. Med 
optimal resurshantering kan klimat och miljöpåverkan minskas och kostnadseffektiviteten 
förbättras.  Därför är ett förebyggande och hälsofrämjande arbete med klimat och hälsa en 
viktig del av sjukvårdens hållbarhet som rör alla specialiteter. Med en arbetsgrupp för klimat 
och hälsa kan Sveriges läkarförbund bevaka dessa frågor och vara en aktiv part i 
sjukvårdens utveckling inom området.  

Sveriges läkarförbunds policy för klimat och hälsa från 2015 måste uppdateras eftersom 
världen är snabbt föränderlig med nya utmaningar att möta.  

Yrkanden: 

- Att återinrätta arbetsgruppen för klimat och hälsa centralt inom Läkarförbundet   
- Att vidga arbetsgruppens uppdrag till att även omfatta frågan om hållbar sjukvård ur 

ett klimat- och miljöperspektiv  
- Att uppdatera Sveriges läkarförbunds policy för klimat och hälsa från 2015 

Svar: 
I Läkarförbundets konstitution fördelas ansvaren och makten så att det är Förbundsstyrelsen 
som skapar och avvecklar arbetsgrupper, råd och delegationer, under det att 
Fullmäktigemötet till- och avsätter Förbundsstyrelse. Förbundsstyrelsen vill värna förbundets 
demokratiska konstitution och är därmed lika avvaktande till att Fullmäktige tar sig an 
Förbundsstyrelsens ansvar, som den hade varit till att Förbundsstyrelsen tar sig an 
Fullmäktiges. Tillsättandet av arbetsgrupper är med andra ord inte en fråga som ska 
behandlas vid ett fullmäktigemöte och motionen måste av den anledningen avslås.   
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Med det sagt, har Förbundsstyrelsen tillsatt ett s.k. Advisory Board, d.v.s. en expertpanel 
med rådgivare inom klimatfrågor. När Förbundsstyrelsen har behov av expertis inom klimat 
och miljö, rådfrågas denna panel och detta möter Läkarförbundets behov i den dagliga 
verksamheten och i enlighet med föreningens ändamål.   

Det måste också förtydligas att Läkarförbundets Klimatpolicy skapades 2015. Förbundets 
placeringspolicy har ändrats 2016 och 19 för att anpassas till den. Även förbundets 
resepolicy har reviderats i enlighet med Klimatpolicyn. Förbundets samtliga policies är 
föremål för löpande revisioner.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå motionen  
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54 Förbättrad medlems-kommunikation via app 

Motionär: Stockholms läkarförening 

Läkarförbundet behöver finnas nära till hands för våra medlemmar och deras behov. Detta 
skulle underlättas av en digital plattform i form av en app anpassad för mobila enheter. En 
app skulle samla möjligheterna till att dela och ta del av information direkt i våra medlemmars 
fickor och skapa en enklare kanal för föreningarna att kommunicera med sina medlemmar. 
En app skulle även kunna samla alla slutna grupper från diverse utbytbara sociala media och 
kommunikationskanaler i ett skyddat forum, t ex genom BankID. Idag har flera lokala 
föreningar, sektioner och yrkesföreningar egna diskussionsforum som är svåra att ta del av 
och känna till, om man inte är en aktiv del av dem.   

Vi har idag inte något sätt att snabbt överblicka våra medlemmars föreningstillhörigheter eller 
att snabbt nå ut med information till medlemmarna i respektive förening. Appen är inte tänkt 
att ersätta Läkarförbundets hemsida utan ska fungera som ett komplement och ett 
användbart verktyg för framförallt lokala föreningar, sektioner och yrkesföreningar.  

Stockholms läkarförening yrkar 

- Att Läkarförbundet under 2021 lanserar en app vars främsta syfte är kommunikation 
mellan lokala föreningar, sektioner, yrkesföreningar och medlemmarna.  

- Att Läkarförbundet under processen inhämtar information, idéer och tips kring 
appens utformning hos motionären samt stämmer av med övriga lokala föreningar, 
sektioner och yrkesföreningar.  

Svar: 
Under 2021 lyfts nuvarande mobila webbnätverk över i en ny och uppdaterad version av 
wordpress, samtidigt utvecklar vi nya funktioner för att göra just mobilupplevelsen bättre, 
modernare och ännu enklare att navigera i via mobil och med enhandsfattning. Ett tydligt 
exempel på en webb som byggts för mobilen är vårt nya intranät, Infarten. Redan idag kan 
du ladda ner lakarforbundet.se (eller en föreningswebbplats) till din mobil och få en “app-
liknande känsla”. Information hittar du på lakarforbundet.se (Lakarforbundet som App).  

Det finns stora skillnader mellan en App, applikation, och en mobil webbplats. En App är ett 
program som måste laddas ner till din mobiltelefon. Apparna fungerar också olika beroende 
på plattform, vilket gör att man behöver bygga en App för varje plattform (Iphone, Android et 
cetera). Dessa utvecklas och utökas konstant, och förutom iPhone och Android så kanske 
Windows Phone snart har en användarbas som även den kräver utveckling. En mobil 
webbplats å andra sidan, har den stora fördelen att den kan nås via alla surfbara 
mobiltelefoner oberoende av plattform. Det här gör att det är betydligt dyrare att skapa och 
underhålla en App än en mobil webbplats.  

Sveriges läkarförbund och dess föreningar kommunicerar idag med medlemmar via den 
mobila webbplatsen/webbplatserna, nyhetsbrev, sociala medier och separata utskick bland 
annat. Att bygga och underhålla diskussionsforum som ska få medlemmar att flytta sina 
diskussioner från idag etablerade sociala mediekanaler där de kan möta alla som är 
intresserade av en fråga och inte endast de som är medlemmar i Läkarförbundet, eller i en 
lokalförening, är ett stort åtagande. För diskussionsforum är den som äger eller startar upp 
diskussionsforumet ansvarig för det som skrivs och uttrycks, det vill säga föreningen måste 
moderera inläggen i forumet. Vidare krävs ett stort lokalt arbete att få medlemmarna att både 
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ladda ner appen, tycka att appen över tid är relevant samt att de behöver godkänna att deras 
personuppgifter, enligt gällande lagstiftning, används även i denna plattform.  

Oaktat vilken plattform en förening väljer att nå sina medlemmar via så är de viktigaste 
byggstenarna: närvaro, innehåll och den tid man väljer att lägga på kommunikationen med 
medlemmarna. Därtill tid att förstå och kunna nyttja de verktyg som står till förfogande.   

Förbundsstyrelsen har tittat på motsvarande app-lösning som presenterades av Finlands 
läkarförbund. Efter en riskanalys, där bland annat kostnader, GDPR och medlemmars 
anslutningsgrad analyserades, togs beslut om att inte gå vidare med app-lösningen. 

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå motionen 
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55 Namnändring av ”Läkardagen” 

Motionär: Västra Götalands Läkarförening 

Många av oss blev mäkta förvånade när vi plötsligt blev inbjudna av vårt eget fackförbund till 
”Läkardag”. Vad kunde det röra sig om? Skulle vi få lära oss något nytt om vår yrkesroll? 
Skulle vi få dela med oss av våra många och gedigna erfarenheter av densamma? Nej. Det 
visade sig att man, av oklar anledning, valt att döpa om den sammanslagna mötesdagen för 
Lokalföreningarnas representantskap och Specialitetsföreningarnas dito. (Motionären 
hoppas att anledningen till namnbytet inte var att förtydliga syftet med dagen).  

Efter detta utbröt en stunds skämtande på temat, om att de kanske skulle ha politikerdag i 
riksdagen en gång per termin eller om inte Vårdförbundet skulle ha en sjuksköterskevecka? 
Sedan infann sig allvaret. Vi är väl ändå ett fackförbund där varje dag är läkardag?  

Västra Götalands Läkarförening yrkar 

- att Förbundsstyrelsen å det snaraste finner ett mindre förvirrande och mer passande 
namn på ovan nämnda mötesdag än ”Läkardag”  

Svar: 
Förbundsstyrelsen noterar att det finns en politikerdag och rentav en politikervecka. Det finns 
en internationell sjuksköterskedag och de s.k. Arkitektdagarna respektive Juristdagarna är de 
största samlingarna av dessa professioner i Sverige. Och så vidare – exemplen sträcker sig 
genom hela den akademiska världen och Förbundsstyrelsen förstår nog inte varför inte 
läkarprofessionen också skulle få ha en dag. Vi är ett professions- och fackförbund och med 
det konstaterandet fångar vi mycket av ambitionerna med att ha en Läkardag.   

Begreppet i sig, ”Läkardag”, introducerades och diskuterades under 2018 vid de fyra 
representantskap som hölls det året och det rör sig inte bara om en sammanslagning av 
representantskap – då hade det kunnat kallas Lokal- och Specialitetsföreningarnas 
representantskap rakt av. Men det är ett större projekt som introducerar fler inslag än 
representantskapsmötena och som siktar mot ett större möte där både fullmäktigemötet, 
specialitetsföreningarnas konferenser och mässor så som AT Mässan är förebilder. Det rör 
sig ännu om försöksverksamhet, några ändringar av stadga eller andra slutgiltiga åtgärder vill 
Förbundsstyrelsen inte föreslå förrän det är beprövat som ett fungerande koncept. 
Coronavirusets angrepp har stympat projektet och den utveckling som planerades för 2020 
har inte kunnat genomföras under året. Under hela det pågående försöket vidmakthålls 
ordningen så att det i kallelser till Läkardag framgår explicit att det också är kallelse till 
respektive representantskap. Det anges i första meningen i varje kallelse som gått ut. 

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå motionen 

  



Läkarförbundets fullmäktigemöte 2020 
MOTIONER 

 

101 
 

56 Jämställdhet i Läkarförbundets presidium  

Motionär: Svenska Privatläkarföreningen 

Jämställdhet är en viktig faktor inom förbundets verkan och därför bör båda kön alltid vara 
representerade i Läkarförbundets presidium.    

Svenska Privatläkarföreningen (SPLF) yrkar därför: 

- Att det skall vara läkarförbundets policy att båda kön är representerade i 
Läkarförbundets presidium. (Motionstext)  

Svar: 
Förbundsstyrelsen är enig med motionären om vikten av att förbundets 
förtroendemannaorgan har en allsidig sammansättning. Vi är ett förbund för alla läkare vilket 
måste avspeglas i vår sammansättning. Valberedningen har till uppdrag att sätta samman en 
väl sammansatt styrelse som helhet. Uppdraget handlar inte bara om att finna personer 
lämpliga för ansvaret och uppdraget utan även om att ta hänsyn till en rad variabler såsom 
kön, ålder, geografi, fas i karriären, arbetsmarknadssektor och många andra väsentliga 
hänsyn. Detta avspeglas i vår stadga där det i artikel 39, stycke 2, framgår att ”Beredningen 
ska i sina förslag eftersträva allsidigast möjliga sammansättning av förbundets 
förtroendemannaorgan och därvid särskilt beakta jämställdhetsaspekten.”  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- Att anse motionen besvarad 
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57 Om bättre ekonomisk årsredovisning i fullmäktigehandlingarna 

Motionär: Nordvästra Skånes läkareförening, Östra Skånes Läkarförening, Malmö 
Läkareförening 

Under de senaste fem åren har vi noterat att de ekonomiska årsredovisningarna i 
handlingarna till Läkarförbundets fullmäktige blivit allt mindre utförliga. Detta gäller även då 
ekonomin presenteras av tjänstemän under fullmäktige. Ekonomiska redovisningen, såväl i 
ord som text, kan av många upplevas som tråkig, svårbegriplig och tidsödande under mötet. 
Här bör tjänstemännen på förbundet anta utmaningen att presentera ett utförligt underlag 
som även en lekman förstår.  Även om räkenskaperna granskas av en auktoriserad revisor 
så är årsredovisningen till fullmäktige det underlag på vilket fullmäktigedelegaterna skall fatta 
sina beslut om ansvarsfrihet för styrelsen, besluta om medlemsavgift och kommande budget. 
Handlingarna måste vara så omfattande att de medger årsmötesdelegaterna att kunna ställa 
frågor.  

Nordvästra Skånes läkareförening, Östra Skånes Läkarförening, Malmö Läkareförening 
yrkar: 

- Att Läkarförbundet under kommande år presenterar en mer utförlig årsredovisning i 
såväl årsmöteshandlingar som i redovisning under mötet.  

Svar: 
Förbundsstyrelsen är enig med motionären och vill bifalla denna motion, med förståelsen att 
några av möteshandlingarna styrs av lagar, stadga och regler och inte i sig kan ändras. 
Däremot kan de alla kompletteras, med såväl underlag som presentationer som är enklare 
för en lekman att ta till sig än Förbundsstyrelsen precis som motionären anser att de som 
regel är idag. Förbundsstyrelsen äger inte dagordning eller mötesplaneringen för 
fullmäktigemötet – dessa beslutas av fullmäktigemötets presidium – men kan förstås utöva 
inflytande och vill åta sig att påverka i riktning mot att mer tid medges för ekonomi, såväl 
årsredovisning som budget.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att bifalla motionen 
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58 Redovisa resultat av bifallna motioner 

Motionär: Stockholms läkarförening 

Läkarförbundet bifaller årligen ett antal motioner. Vi tycker det är angeläget att få veta 
resultatet av arbetet med förra årets bifallna motioner och att detta redovisas i god tid innan 
motionstiden till nästa års fullmäktige går ut. Denna redogörelse kan med fördel hållas kort.  

Stockholms läkarförening yrkar 

- Att förbundsstyrelsen i god tid innan motionstiden har gått ut, redovisar hur arbetet 
med föregående års bifallna motioner har fortgått. 

Svar: 
Förbundsstyrelsen redovisar arbetet med beviljade motioner i sin verksamhetsberättelse, där 
dessa har ett eget kapitel. Motionären belyser ett dilemma, i det att den 
verksamhetsberättelse som behandlas alltid avser året innan fullmäktigemötet. 
Verksamhetsberättelsen publiceras efter motionstiden för innevarande års fullmäktigemöte. 
Man kan betrakta det som i väldigt god tid innan motionstiden för nästkommande år eller som 
alldeles för sent för motionstiden innevarande. År 2020 redovisas det som arbetades med år 
2019, och när det rör bifallna motioner torde de flesta vara bifallna 2018 eller tidigare. 
Förbundsstyrelsen ser det för sin del som längre cykler – bara i undantagsfall handlar 
motioner om ämnen som går att lösa på några månader och finner därför den existerande 
rapportformen, som också är den vedertagna och traditionella, är tillfyllest.  Med det sagt, är 
såväl motionär som alla övriga föreningar alltid välkomna att höra av sig under 
verksamhetsåret och efterfråga hur det går med arbetet, det är en glädje för 
Förbundsstyrelsen när föreningarna engagerar sig och att få dela med sig.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att anse motionen besvarad 
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59 Obligatoriska kandidat-presentationer inför Fullmäktige  

Motionär: Stockholms läkarförening 

Val till förbundsstyrelsen sker årligen. För att samtliga föreningar på bästa sätt ska bilda sig 
en uppfattning om kandidaterna och förbereda sig för väl motiverade nomineringar och val 
efterfrågas presentationer av dem som kandiderar till styrelsen. Dessa ska vara i form av 
filmklipp och finnas tillgängliga i god tid före fullmäktige.   

Stockholms läkarförening yrkar 

- Att Läkarförbundets kansli i filmklipp på förbundets hemsida presenterar samtliga 
kandidater till förbundsstyrelsen i god tid före fullmäktige 

Svar: 
Förbundsstyrelsen är positiv till förslaget, inte minst som Förbundsstyrelsen diskuterat denna 
lösning inför årets fullmäktige. Det vore bra och stärkande för den demokratiska processen. 
Förbundsstyrelsen har emellertid under årets förberedelser för fullmäktigemötet snavat på 
begränsningar i stadgan. Enligt stadga är valberedningen inte skyldig att lämna sitt förslag 
förrän en vecka innan fullmäktigemötet, och inte skyldig att lämna ut uppgift om nominerade 
förrän vid mötet (man brukar dock meddela båda samtidigt). Valberedningen insisterar på 
dessa rättigheter eftersom det har stor betydelse för möjligheten att genomföra arbetet med 
beredning, och för den delen betydelse för stabiliteten i förbundet. Med dessa ledtider hinns 
ingen filmproduktion med – än mindre läggas ut i god tid. Förbundsstyrelsen ser därför att 
lösningen, utan att skada valberedningens arbete på ett avgörande sätt, måste vila i att 
stadgan justeras så att nominerade publiceras samtidigt som sista dag för nominering. Och 
att alla nominerade presenteras med stöd av filmer som görs tillgängliga i god tid inför mötet. 
Förbundsstyrelsen ser inte att man kan ändra ordning eller tider för valberedningens förslag 
utan att tillfoga arbetet med förslaget betydande skador. Förbundsstyrelsen vill därmed bifalla 
motionen med den förståelsen, att det inte kommer att kunna realiseras förrän år 2022, och 
då bara om fullmäktigemötet bifaller den för ändamålet nödvändiga propositionen om 
stadgeändring 2021.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att bifalla motionen 
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60 Protokoll från fullmäktigemöte 

Motionär: Hallands läkarförening 

Fullmäktige är det högsta beslutande organet i Sveriges läkarförbund (Slf).  Beslut som tas 
och frågor som diskuteras på detta möte är betydelsefulla. Vi anser att det är ett självklart 
krav att alla medlemmar och fackligt engagerade ska ha möjlighet att ta del av protokollet 
från Fullmäktige. Så har dock inte varit fallet varit det senaste året, då 2019 års protokoll inte 
finns att läsas på hemsidan.   

I Slf:s stadgar finns det inte specificerat något kring när protokollet från fullmäktigemötet skall 
vara publicerat. Vi önskar därför att det finns ett beslut om när protokollet skall vara 
tillgängligt att läsa för förbundets medlemmar. 

Hallands läkarförening yrkar 

- att Sveriges Läkarförbunds protokoll från fullmäktige skall finnas att läsa på hemsidan 
senast 31 december samma år som fullmäktige haft sammanträde.  

Svar: 
Förbundsstyrelsen är helt enig med motionären, både i ansats och att-sats.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att bifalla motionen 
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61 Erbjud alla fackliga förtroendevalda en gratis SLF e-postadress  

Motionär: Nordvästra Skånes läkareförening 

Omvärldsbevakning är viktig för att därigenom snappa upp goda idéer och exempel från 
andra. Danska läkarförbundet erbjuder alla sina medlemmar en gratis e-postadress som gör 
det lätt för förbundet att kommunicera med sina medlemmar och är vid eventuella konflikter 
en säker kommunikationsväg då arbetsgivaren kan stänga ner ordinarie e-postadresser på 
arbetsplatsen.   

Läkarförbundet erbjuder nu lokalföreningarna två gratis e-postadresser via sin nya portal. 
Önskas fler kostar dessa 7 000:-/st. vilket är en kostnad nog de flesta lokalföreningar drar sig 
för. Vi tror inte att det är realistiskt att som Danska läkarförbundet erbjuda alla medlemmar e-
postadresser via en säker server men tror att det vore värdefullt om alla förtroendevalda i 
Läkarförbundet kunde erbjudas en gratis SLF e-postadress och därigenom bli lättare att 
kontakta av såväl medlemmar som av Läkarförbundet. 

Nordvästra Skånes läkareförening yrkar mot denna bakgrund: 

- att Läkarförbundet erbjuder samtliga förtroendevalda i lokalföreningarna gratis SLF e-
postadresser. 

Svar: 
Förbundet erbjuder, precis som motionären skriver, varje lokal- och yrkesförening på central 
nivå två e-postadresser av premiummodell. Oftast är det ordföranden samt annan 
styrelsemedlem som uppbär dessa licenser. Kostnaden för detta uppgår årligen till cirka 7 
000 kr/licens/år vilket förbundet står för. I dessa licenser ingår möjlighet till support. För 
specialitets - och intresseföreningarna ges möjlighet till en licens enligt ovan modell per 
förening. För de föreningar som önskar ytterligare licenser så finns en mer kostnadseffektiv 
online-licens som inte innehåller någon möjlighet till support eller att installera Office-paketet 
lokalt på sin dator. Dock går samtliga Officefunktioner att nå via webben samt kan installeras 
på mobila enheter. Denna lösning möjliggör förtroendevalda att direkt logga in i molnet och 
därmed få tillgång till sin slf-adress. Kostnaden för en sådan online-licens uppgår till ca 600 
kr/år/licens, viktigt att påpeka än en gång är att i detta pris ingår ingen form av support om så 
skulle behövas. Skulle förbundet erbjuda samtliga förtroendevalda egen slf-adress 
uppskattas licenskostnaderna till närmare 0,5 Mkr per år. Till dessa tillkommer även 
kostnader för personal och administration.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå motionen 
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62 Möjlighet att ha funktionsadresser till styrelseposter i delförening 

Motionär: Svensk förening för palliativ medicin 

Bakgrund: För att säkerställa vårt uppdrag som förtroendevalda till styrelseuppdrag inom 
specialitetsföreningen önskar vi mailadresser kopplade till funktion. Detta för att tillgodose att 
vårt gemensamma uppdrag som styrelse kan upprätthållas även vid sjukdom eller andra 
oplanerade, akuta händelser hos enskild förtroendevald.   

Det skulle även underlätta informationsöverföring i samband med nyval av förtroendevalda. 

Vi yrkar därför 

- att Sveriges läkarförbund ger möjlighet till funktionsadresser för förtroendeuppdrag i 
styrelse i delförening 

Svar: 
I enlighet med GDPR-lagstiftningen är ett fackförbund att likställa med bankverksamhet 
avseende personuppgiftshantering. En funktionsadress kan teoretiskt nyttjas av obehöriga 
som på så sätt kan tillgodogöra sig känslig information då det ej finns möjlighet till spårbarhet 
i systemet med en sådan lösning. Förbundet ska ej utsätta sig för den typen av risker oavsett 
vilken del av förbundet man verkar inom.   

De risker och problem som uppstår när flera personer ska logga in mot en och samma 
funktionsbrevlåda är överhängande, och något som inte är i följsamhet med rådande GDPR-
lagstiftning. Detta medför att förbundet inte kan bereda våra förtroendevalda 
funktionsbrevlådor.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå motionen 
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63 Om IT-miljö och IT-support 

Motionär: Andreas Fischer 

Sveriges Läkarförbunds medlemmar kämpar ständigt mot otillräckliga, icke användarvänliga 
IT-system på sina ordinarie arbetsplatser. Många arbetsmiljöproblem tillskrivs den bristande 
administrativa miljön och brist på supportfunktioner.  

Sjukhusläkarna Stockholm bedriver en stor del av sin verksamhet i Läkarförbundets lokaler, 
företrädelsevis på kvällstid kl 18-ca 21. Arbetet sker dels i form av interna styrelsemöten, 
men också genom att bjuda in externa föreläsare att föreläsa om aktuella ämnen.   

Arbetet sker både i klubbvåningen och i källarens konferensavdelning. I klubbvåningen bistår 
Mats Åkerhielm förtjänstfullt med både mat, ljudanläggning och tekniskt stöd och support. I 
källarvåningen är hans uppdrag begränsat till att servera mat och det finns således mycket 
begränsad tillgång till tekniskt stöd, support, eller tillfredsställande ljudanläggning.  

Jag uppmanar fullmäktige att uppdra åt Sveriges läkarförbund 

- att tillse att IT-support finns att tillgå även inför kvällsmöten.  Ex.vis skulle en 
konferensvärd/ värdinna på plats vara mycket behjälplig med att starta upp och 
koppla in såväl datorer på plats, som att stötta deltagare som deltar via ex.vis Zoom.   

- att tillse att de fackligt förtroendevalda har tillgång till telefonsupport vid ex.vis andra 
iT-relaterade problem  

- att införskaffa mer moderna, driftsäkrare ljus-, ljud- och bildanläggningar i 
konferenslokalerna. De bör innehålla tekniska lösningar så som teleslinga mm. 

Svar: 
Föreningarna nyttjar konferenslokalerna kostnadsfritt och får då ta del av service under 
kontorstid. Varje förening har i sin bokning att utse mötesansvarig som ansvarar för att 
lokalerna iordningsställs och lämnas på bra sätt. Mötesansvarig kan med fördel under 
kontorstid få genomgång av rum och system på förhand.  

IT-miljön i konferensavdelning är utformad så att mötesdeltagarna ska kunna sticka i en 
sladd i datorn och sedan rullar ljud och bild. Kostnadsbilden för IT-support på kvällstid uppgår 
till 3000 kr/tim, en kostnad som initierande part i så fall kommer att behöva bära.   

Utrustningsmässigt håller konferensen en hög kvalitet och driftsäkerhet, bland annat 
inkluderande teleslinga som motionären efterfrågar. Förbundet genomför på regelbunden 
basis kundundersökningar bland de föreningar som nyttjar verksamheten. I dessa ges 
möjligheter till synpunkter och önskemål avseende den tekniska miljön. Då tekniken runt 
Teams har tagit stora kliv under våren/sommaren så kommer förbundets IT-ansvarige att 
göra en genomlysning av den tekniska miljön i konferensrummen under senhösten 2020, för 
att säkerställa god funktionalitet.  

Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige  
- att avslå motionen  
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Interpellation angående Sverige läkarförbunds arbete mot privat sektor 
och det så kallade BRO-projektet  

Dåvarande Nordvästra Götalands läkarförening skrev för några år sedan en motion rörande 
svårigheterna med fackligt arbete mot privat sektor, till exempel inom primärvården, som 
även bifölls på fullmäktige. Motionen utmynnade vad vi förstår bland annat i det så kallade 
BRO-projektet men det har inte, åtminstone för oss i Västra Götalands läkarförening, varit 
tydligt hur förbundet tillsammans med lokalföreningarna mer genomgripande planerar 
vidareutveckla detta viktiga arbete, och se till att även våra medlemmar i privat sektor får 
fackligt stöd. Vi önskar därför en lägesrapport och en uppdatering från styrelsen, både kring 
hur arbetet fortskridit fram tills nu samt planen framgent. Västra Götalands läkarförening  

(Interpellationen besvaras muntligt under FUM) 


	INLEDNING
	01 Ökad skydd för läkare med annan anställningsform än tillsvidareanställning
	Motionär: Västra Götalands läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	02 Unga läkares villkor
	Motionär: Ångermanlands läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	03 Leva för att jobba eller jobba för att leva? Det hållbara läkarlivet och veckoarbetstiden
	Motionär: Västra Götalands läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	04 Var sak har sin tid – utom i Heroma!
	Motionär: Västra Götalands läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	05 Ekonomisk ersättning för arbetad övertid för läkare
	Motionär: Mellersta Skånes läkareförening och Östra Skånes läkareförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	06 Jourkomp ska vara pensionsgrundande för alla
	Motionär: Upplands allmänna läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	07 Förbättrade villkor vid jourtjänstgöring
	Motionär: Hallands läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	08 Premiering av dubbel- och subspecialisering
	Motionär: Västra Götalandsföreningen
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	09 Löneutveckling under specialisttjänstgöring bör följa ansvarsutveckling
	Motionär: Upplands Allmänna Läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	10 Arbete för en mer jämställd lönesättning
	Motionär: Kvinnliga Läkares Förening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	11 Motion om genusperspektiv och genusanalys på rapporter och statistik inom Läkarförbundet
	Motionär: Kvinnliga Läkares Förening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	12 Lönediskriminering av anställda på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
	Motionär: Erik Palmqvist, Lidija Mijaljevic och Damoun Hannani
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	13 Anmälan vid tillbud eller allvarlig skada på arbetsplatsen
	Motionär: Stockholms läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	14 Arbetsskada ska ersättas av AFA oavsett om det står på ILO-listan eller inte
	Motionär: Sjukhusläkarna
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	15 Även sjukdomar som saknas på ILO-listan och i regeringens förordning 1977:284 ska kunna godkännas som arbetsskada
	Motionär: Upplands allmänna läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	16 Covid är en arbetsskada!
	Motionär: Sjukhusläkarna
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	17 Covid-19
	Motionär: Sjukhusläkarna
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	18 Covid-19 ska klassas som en arbetsskada
	Motionär: Östra Skånes Läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	19 Ekonomisk fallhöjd
	Motionär: Andreas Fischer
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	20 Arbetsvillkor vid en framtida krissituation
	Motionär: Jönköpings läns läkarförening, Gotlands läkarförening, Hallands läkarförening, Kalmar läns läkarförening, Kronoberg läns läkarförening, Östergötlands läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	21 Översyn av förbundets resor, utbildningar och möten
	Motionär: Jämtlands Läns Läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	22 Digital introduktionskurs
	Motionär: Malmö Läkareförening, Mellersta Skånes läkareförening samt Östra Skånes läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	23 Motverka negativ särbehandling av fackligt förtroendevalda
	Motionär: Stockholms läkarförenining
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	24 Om facklig support från lokalföreningarna till privatanställda läkare
	Motionär: Nordvästra Skånes läkareförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	25 Etik
	Motionär: Link Ganondorf
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	26 Etiska regler och privata sjukvårdsförsäkringar
	Motionär: Simon Larsson och Bengt Järhult
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	27 Task shifting – hur värderas läkarkompetens?
	Motionär: Östra Skånes Läkarförening samt Malmö Läkareförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	28 Läkarförbundet behöver definiera vad den framtida läkarrollen skall innehålla
	Motionär: Nordvästra Skånes läkareförening och Östra Skånes Läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	29 Rätt befattning för aktuell kompetens
	Motionär: Stockholms läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	30 Chefer i primärvården
	Motionär: Chefsföreningen och Distriktsläkarföreningen
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	31 Angående möjligheten för kommuner att anställa egna läkare med ansvar för patienter inskrivna i särskilda boenden
	Motionär: Mellersta Skånes Läkareförening och Östra Skånes läkareförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	32 Fler läkare i äldrevården!
	Motionär: DLF och sjukhusläkarna
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	33 Möjlighet för kommuner att anställa läkare
	Motionär: Svenska Privatläkarföreningen
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	34 Fler läkare som chefer på de högre nivåerna i Sveriges regioner
	Motionär: Chefsföreningen och Sjukhusläkarna
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	35 Rekryteringsbas för läkare tidigare i karriären
	Motionär: Chefsföreningen
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	36 Villkor för läkare som chef – kollegors förväntningar, chefens villkor och förutsättningar i jämförelse med chefer som inte är läkare
	Motionär: Chefsföreningen
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	37 Betydelsen av läkare som chefer – aktiviteter för analys och utvärdering
	Motionär: Chefsföreningen
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	38 Stärk den medicinskt ledningsansvarige läkaren!
	Motionär: DLF och Chefsläkarföreningen
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	39 En starkare statlig styrning av sjukvården
	Motionär: Seniora läkare
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	40 Statlig finansiering
	Motionär: Sjukhusläkarna
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	41 Allas rätt till en god start i arbetslivet med kvalitativ utbildning, goda möjligheter till arbete och schyssta arbetsvillkor
	Motionär: Hallands läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	42 AT / BT bör finansieras, fördelas och kvalitetssäkras nationellt!
	Motionär: Sjukhusläkarna och SYLF
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	43 Stoppa läkarläckaget, låt regioner som missköter sig betala vite!
	Motionär: SYLF och Sjukhusläkarna
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	44 Inventera mera!
	Motionär: Svenska Distriktsläkarförenigen
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	45 SKR borde bli en myndighet och omfattas av offentlighetsprincipen
	Motionär: Upplands allmänna läkarförening och Sjukhusläkarna
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	46 Antalet administratörer får aldrig överstiga antalet läkare-lansera ett nyckeltal
	Motionär: Östra Skånes Läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	47 Krav på riskbedömning med avseende på patientsäkerheten vid organisationsförändringar
	Motionär: Upplands allmänna läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	48 Bevakning av genusperspektiv i utformandet av kursplaner för det sexåriga läkarprogrammet
	Motionär: Kvinnliga Läkares Förening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	49 Bort med ekonomiska hinder!
	Motionär: DLF, Sjukhusläkarna och SPLF
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	50 Hälsofarlig slamspridning på åkermark måste upphöra
	Motionär: Sjukhusläkarna, Svensk Förening för Allmänmedicin, Läkare för Miljön
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	51 Klimat och hälsa
	Motionär: Simon Larsson m.fl. (81 individuella medlemmar)  Simon Larsson, Ida Persson, Sara Fernberg, Agnes Sundberg, Samuel Rhedin, Sandra Jester-Broms, Morten Henn Nielsen, Anne von Heideman, Ingrid Mobacke, Sigrid Hammarqvist, Anna Toftgård Frida R...
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	52 Motion för växtbaserad kost
	Motionär: Klas Ytterbrink Nordenskiöld m.fl (104 individuella medlemmar) Klas Ytterbrink Nordenskiöld, Ingrid Mobacke, Sandra Zetterqvist, Estrid Kjellman, Anna Schneider, Jaana Mättö, Kristina Nilson, Frida Ridderstedt, Ylva Paulsson, Sandra Jester-B...
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	53 Återför arbetsgruppen för klimat och hälsa till Sveriges läkarförbund centralt och med vidgat uppdrag
	Motionär: Läkare för Miljön, Svensk Internmedicinsk Förening, Svensk förening för Kärlkirurgi, Svensk förening för Klinisk fysiologi, Svensk reumatologisk förening, Svensk Kirurgisk Förening, Svensk Onkologisk förening, Svenska Psykiatriska Föreningen...
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	54 Förbättrad medlems-kommunikation via app
	Motionär: Stockholms läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	55 Namnändring av ”Läkardagen”
	Motionär: Västra Götalands Läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	56 Jämställdhet i Läkarförbundets presidium
	Motionär: Svenska Privatläkarföreningen
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	57 Om bättre ekonomisk årsredovisning i fullmäktigehandlingarna
	Motionär: Nordvästra Skånes läkareförening, Östra Skånes Läkarförening, Malmö Läkareförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	58 Redovisa resultat av bifallna motioner
	Motionär: Stockholms läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	59 Obligatoriska kandidat-presentationer inför Fullmäktige
	Motionär: Stockholms läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	60 Protokoll från fullmäktigemöte
	Motionär: Hallands läkarförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	61 Erbjud alla fackliga förtroendevalda en gratis SLF e-postadress
	Motionär: Nordvästra Skånes läkareförening
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	62 Möjlighet att ha funktionsadresser till styrelseposter i delförening
	Motionär: Svensk förening för palliativ medicin
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	63 Om IT-miljö och IT-support
	Motionär: Andreas Fischer
	Svar:
	Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige

	Interpellation angående Sverige läkarförbunds arbete mot privat sektor och det så kallade BRO-projektet

