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Sammanfattning

År 2020 går till världshistorien som pandemiåret, då ett nytt coronavirus spreds över världen och 
orsakade sjukdom, död och nedstängda samhällen. För Läkarförbundet fick pandemin direkt 
följder utöver dem som resten av omvärlden hade att hantera, både vad gäller direkta konse-
kvenser för medlemmarna, frågor för styrelsen att hantera, snabbremisser och för möjligheterna 
att mötas och fatta beslut.

Den medlemsrådgivning som normalt besvarar ett jämt inflöde av frågor runt lön, anställningsvillkor och 
utbildningstjänster fick under våren en kraftig uppgång av helt andra frågor att besvara. Nu gällde det 
skyddsutrustning, krislägesavtal och arbetsskadeförsäkring vid smitta. Kansliet ställde snabbt om för 
att möta den ökade efterfrågan på fackligt stöd, och en särskild webbsida med Covid-19-information 
för medlemmarna upprättades. Extra uppmärksamhet ägnades också åt skyddsombudens behov av 
information i olika former.

Delar av förbundets påverkansarbete ställdes också om. Förbundet gjorde enkäter bland medlemmarna 
om bland annat tillgång till skyddsutrustning, arbetsbelastning och hur utbildningssituationen påverkats 
av pandemin. Resultaten användes sedan både i kontakter med massmedier och i möten med besluts-
fattare på olika nivåer. Regeringen och Socialstyrelsen skickade också ut ett stort antal remisser om sin 
hantering av krisen med extremt kort svarstid, ibland bara några dagar i stället för sedvanliga tre månader.

De restriktioner som infördes vad gäller resor och antal mötesdeltagare gjorde att i stort sett alla för-
bundets interndemokratiska forum ställdes om till att bli digitala möten. Flera av råden drog ned på sin 
verksamhet, medan förbundsstyrelsen hade ett stort antal frågor att ta ställning till och fick hålla många 
extramöten framför allt under våren. Tack vare god framförhållning kunde Fullmäktige hållas helt digitalt 
och ändå ge en upplevelse av sammanhållning och gemenskap i organisationen. 

I enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer arbetade också huvuddelen av de anställda 
hemifrån under större delen av året. För att säkerställa kontinuitet i verksamheten togs i ett tidigt skede 
fram en omställningsplan för hur kansliet skulle möta pandemins konsekvenser.

Inte heller medlemsförmånerna var opåverkade av pandemin. Reserestriktionerna medförde bland an-
nat att bokningarna av fritidsfastigheterna minskade. Undantaget var sommarmånaderna i Duved, där 
beläggningen var högre än normalt. 

Även avtalsrörelsen påverkades. Tidigt i pandemin kunde Läkarförbundet och Sveriges Kommuner och 
Regioner underteckna det krislägesavtal som länge hade varit under förhandling. Givet den enorma be-
lastning som hälso- och sjukvården skulle komma att utsättas för, enades parterna under våren om att 
förlänga gällande huvudöverenskommelse ett halvår. Förhandlingarna återupptogs efter sommaren, och 
efter intensiva förhandlingar och kunde parterna sluta ett nytt fyraårigt avtal den 13 november. Avtalet var 
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en stor framgång för Läkarförbundet, med både retroaktiv lönerevision och garanterade löneökningar. 
Avtalet innehåller också utfasning av beredskap B och skrivningar som ska stimulera ett bättre flöde i 
läkares utbildningstjänstgöringar.

Nämnas bör också det nya omställningsavtalet som slöts med Sveriges Kommuner och Regioner under 
hösten, liksom avtal med Arbetsgivaralliansen och Kooperationens Förhandlingsorganisation. Till detta 
kom framgångsrika förhandlingar med Sverige Kommuner och Regioner om nivån på den Nationella 
Taxan för privatläkare.

En av Läkarförbundets högst prioriterade politiska frågor har länge varit att få till stånd en primärvårds-
reform. Stora resurser lades på att påverka det politiska beslutsfattandet i frågan i allt från deltagande 
i utredningar till remissvar och direkta möten med beslutsfattare i både stat och region. Läkarförbundet 
hade under året en ovanligt stor massmedial närvaro. Ett stort antal debattartiklar producerades, paral-
lellt med att förbundets förtroendevalda drev frågan också i samband med intervjuer och andra former 
av nyhetsinslag. Särskild vikt lades vid att argumentera för att samtliga invånare måste få en fast läkar-
kontakt i primärvården, samtidigt som det behöver finnas ett tak för antalet listade patienter – både av 
patientsäkerhetsskäl och för att skapa en hanterbar arbetsmiljö för primärvårdens läkare. Läkarförbundet 
upprepade också sina krav på att Nationella Taxan ska finnas kvar, som en del av lösningen för primär-
vården. Förhandlingar fördes under året med Sveriges Kommuner och Regioner om ett gemensamt 
förslag till framtida utformning av taxan.

Pandemin synliggjorde för den stora allmänheten ett antal brister som Läkarförbundet länge pekat på. 
Förbundet försatte inga chanser att utifrån det driva sina prioriterade politiska frågor, och i alla samman-
hang framhålla också behovet av en ökad statlig styrning, fler vårdplatser och en säkerställd utbildning 
och fortbildning för läkare.

Trots pandemin fortsatte utvecklingen av arbetet i medlemsrådgivningen. Med hjälp av nya digitala 
verktyg effektiviserades arbetet. Betydligt fler ärenden kunde lösas direkt, medan ombudsmän och för-
bundsjurister fick mer tid till mer kvalificerade juridiska ärenden.

Antalet medlemmar i Läkarförbundet fortsatte att öka under 2020 och Läkarförbundet har nu fler yrkes-
verksamma medlemmar än någonsin. Vid årsskiftet var antalet medlemmar 55 501, varav 38 399 var 
yrkesverksamma, en ökning med 3 procent från förra året. Ökningen är i stora delar resultatet av en 
medveten satsning på rekrytering och medlemsvård. En större kampanj genomfördes under våren med 
utgångspunkt i läkarnas arbetssituation under pandemin. Kansliet lade också stor kraft under året på 
att säkerställa medlemmarnas kategori- och föreningstillhörighet. 

Den omfattande renoveringen av Villagatan slutfördes under året. Återflytten skedde smidigt i mitten 
på mars. Det var dock i stort sett samtidigt som rekommendationer om hemarbete började gälla, varför 
huset ännu vid årsskiftet inte sett sin fulla bemanning. 
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Ordföranden har ordet

Som en blixt från klar himmel slog coronapandemin ner över hela världen. Året 2020 kommer att gå till historien 
som det märkligaste året i modern tid. Det finns ingen bransch som stått fri från påverkan i pandemins spår. Vår 
bransch, hälso- och sjukvården, har onekligen påverkats och hamnat i blickfånget på ett sätt som vi inte kunnat 
förbereda oss på. Betydelsen av de insatser som gjorts av Sveriges läkare har synliggjorts både inom sjukvården 
men också av övriga samhället. 

Våren 2020, i början av pandemin, tecknade Läkarförbundet ett krislägesavtal med SKR och Sobona. Avtalet 
reglerar medarbetarnas anställningsvillkor och ersättningar vid en krissituation, och har under året aktiverats av 
arbetsgivare runt om i Sverige. Läkare är en yrkeskår som alltid tar stort ansvar och ställer upp i krissituationer. 
Detta har vi visat prov på under hela 2020. 

Avtalsrörelsen var tänkt att påbörjas under våren 2020, men sköts upp till hösten med anledning av pandemin. 
Efter intensiva och konstruktiva förhandlingar med SKR kom vi till slut i mål med ett nytt fyraårigt kollektivavtal med 
många förbättringar för våra medlemmar. Bland annat säkrade vi löneökningar för kommande år samt en garant-
erad retroaktiv löneökning för 2020. Avtalet innebär även historiska förbättringar i vårt jour- och beredskapsavtal. 
Vi lyckades dessutom få igenom krav på ett partsgemensamt arbete som syftar till att förbättra flödet i läkarnas 
utbildning. Det handlar bland annat om att följa upp erfarenheter av läkares BT-tjänstgöring och identifiera utmanin-
gar och lösningar för att minska väntetiden till AT-, BT- samt ST-tjänstgöring. 

Läkarförbundet har under de senaste åren arbetat målmedvetet för att en nationell primärvårdsreform ska bli ver-
klighet. För att kunna hantera trycket på svensk hälso- och sjukvård behövs rejäla satsningar på primärvården. 
Både i form av resurstillskott, men även genom en reform där hela befolkningen listar sig på en egen vald fast 
läkare. Det skulle stärka valfriheten och bidra till en god kontinuitet och höjd produktivitet i vården. All forskning 
visar att det är i den nära vården vi både kan arbeta förebyggande och resurseffektivt. Det har varit ett ihärdigt 
arbete och en stor framgång är att regeringens särskilda utredare Anna Nergårdh i år lämnade in slutbetänkan-
det ”Samordnad utveckling för en god och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem” till 
socialminister Lena Hallengren. 

Pandemin har med tydlighet visat att den medicinska kompetensen i kommunerna är för låg. Läkarförbundet har 
därför under året påtalat behovet av att införa en medicinskt ansvarig läkare (MAL) i kommunerna, framförallt inom 
äldrevården. I slutet av året tillsatte regeringen glädjande nog en ny utredning om äldreomsorgen. Under året har 
pandemin även blottat regionernas oförmåga att tillhandahålla tillräckligt med vårdplatser. Samtidigt har en vårdskuld 
byggts upp i och med inställda operationer. Behovet av ökad statlig styrning av sjukvården har blivit allt tydligare 
och det är något som Läkarförbundet under året framfört till beslutsfattare och makthavare.

En viktig fråga där vi växlat upp vårt arbete under 2020 är forskningsfrågan. Dagens forskning är framtidens sjukvård 
och därför behöver vi förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning. Vi har länge arbetat för bättre möjligheter att 
kombinera forskning och kliniskt arbete genom hela karriären. Forskning behöver ses som en naturlig del av hälso- 
och sjukvården och en obligatorisk del av uppdraget. Vi har därför under 2020 tagit fram en helt ny forskningspolicy 
där vi presenterar vilka åtgärder vi ser som nödvändiga för att svensk medicinsk forskning ska ligga i framkant.

Läkarförbundets stryka ligger i att vi är många och med kraft driver vi svensk hälso- och sjukvård framåt. Vi är 
den medicinska professionens organisation och vi samlar över 55.000 läkare och studenter. Tillsammans gör vi 
skillnad ute på klinikerna, i mötet med patienter, inom forskning och utbildning, inom industrin, inom policyarbete 
och i rollen som chef. För att skapa förändring på riktigt krävs tålamod och envishet - något som Läkarförbundet 
år efter år visar prov på. 

Sofia Rydgren Stale 
Ordförande Sveriges läkarförbund 
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Förbundsdirektören sammanfattar 2020

Ett år med pandemin för Läkarförbundets kansli kan sammanfattas med ord som nya arbetssätt, digitalisering och 
slutfas av renovering av fastighetsbeståndet samt förstås återflytt till Villagatan. 

Året inledes med starkt fokus på den återflytt till Villagatan som var planerad till början av mars. Flytten blev smidig 
och de nya lokalerna upplevdes som ändamålsenliga. Läkartidningen och Lipus flyttade även de in på Villagatan. Det 
blev dock endast en dag fysisk närvaro för alla på kansliet. Sedan blev det arbete på distans för de flesta. Kansliets 
arbete fokuserades under våren på medlemsnära uppgifter. Under sommaren förlängde Folkhälsomyndigheten 
sin rekommendation om att man om möjligt bör jobba hemma fram till årsskiftet. Med anledning av att pandemin 
medfört en omställning till nya uppgifter för en del medarbetare, ett mer digitalt arbetssätt och i högre utsträckning 
arbete från hemmet genomfördes en temperaturmätning av arbetsmiljön efter semestrarna 2020. Resultatet visade 
att på det stora hela hade omställningen och det ökade hemarbetet fungerat bra för medarbetarna. Medarbetare 
uttryckte att de kände engagemang för sitt arbete och att man i kände sig i god psykisk och fysisk form inför hösten. 
Den årliga medarbetarundersökningen som genomfördes i början av september 2020 bekräftade den bilden. 

Digitaliseringen och införandet av Salesforce börjar ge effekt. Det totala antalet skriftliga ärenden till medlems- 
administrationen gick ner med 31 procent jämfört med 2019 och antalet telefonsamtal gick ner med 25 procent. 
Bidragande orsaker till minskningen var att månadsaviseringen började bli förankrad hos medlemmarna och att 
allt fler genomförde sina kategori- och föreningsbyten själva via Min Sida. Under 2020 valde 77 procent av alla 
medlemmar att betala sin medlemsavgift via e-faktura eller autogiro.  

Förbundets sätt att arbeta med rådgivning kunde utvecklas trots situationen, och kanske också tack vare förbun-
dets digitala förmåga. Rådgivning hanteras genom systemet Salesforce som ger möjligheter att styra ärendeflöden 
och följa upp på nya sätt, vilket i sin tur underlättat ledning och arbetsfördelning. Förbundets Interna Kunskaps 
Databas (IKDB) är en informationsdatabas med fakta som utgör stöd för handläggare i medlemsrådgivningen. 
Målet är att kunna garantera en jämn och hög kvalitet på all rådgivning. Arbetet med databasen har pågått sedan 
2019 men under 2020 blev den mer vital än någonsin när resurser behövdes sättas in i rådgivningen från flera håll 
i förbundet, som saknade erfarenhet och vana vid rådgivning. Många andra utvecklingsarbeten pågår och kunde 
fortsätta, rentav accelerera, under 2020. Det rör allt från samtalsstrategi till bemötande och koppling av samtal. 

Tillströmningen av nya yrkesverksamma medlemmar har fortsatt och var som störst under våren, särskilt i april 
månad då Läkarförbundet genomförde en rekryteringskampanj med riktade budskap och erbjudande. En lyckad 
avtalsrörelse, en framgångsrik påverkan av sjukvårdspolitiken samt ett ökat engagemang och goda insatser från 
lokal- och yrkesföreningar i det medlemsnära rekryterings- och medlemsvårdsarbete har också bidragit till en positiv 
utveckling bland yrkesverksamma medlemmar. Den stora ökningen har skett bland yrkesverksamma läkare, med 
närmare 1 200 fler medlemmar, vilket är en ökning på tre procent!

Avslutningsvis är vårt arbete med att renovera förbundets fastigheter blev i stort sett klart under 2020. Det totala 
fastighetsvärdet värderades till cirka 917 Mkr 2020-12-31. En ökning på 458 miljoner 2015 då renoveringarna inledes. 

Läkarförbundets organisation står starkt rustat med lärdomar av arbetssätt under pandemin, digitala system i 
framkant och fysiska lokaler i toppskick.

Hans Dahlgren
Förbundsdirektör Sveriges läkarförbund och VD för Läkartidningen
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Läkares ställning och arbetsvillkor

Framgångsrika avtalsförhandlingar med Sveriges Kommuner 
och Regioner 
Förhandlingarna om läkares lön och villkor inleddes den 19 december 2019 då Sveriges läkarförbund och 
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) utväxlade krav. Läkarförbundet genomförde vid årets början 
två DocPoll-enkäter inom ramen för arbetet med avtalsrörelsen. Resultaten av enkäterna gav ytterligare 
underlag och kraft till de yrkanden som förbundet lämnat över till SKR.

I och med Covid-19 ajournerades under våren förhandlingarna om nytt centralt kollektivavtal om löner och 
anställningsvillkor för läkare. Det centrala avtalet som gällde till och med 31 mars 2020 prolongerades 
till 31 oktober 2020. Förhandlingarna återupptogs i slutet på augusti.

De diskussioner om avtal för informationsutbyte mellan SKR och alla fackliga organisationer som pågick 
under våren pausades också. Avtalet skulle reglera både lokal och central hantering för att komplettera 
gällande statistikavtal och diskussionerna återupptogs efter sommaren. Detsamma gällde diskussioner-
na om ett uppdaterat och likalydande avtal med alla fackliga organisationer om allmänna bestämmelser 
för arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska insatser (BEA) samt ett avtal som fokuserar på trainee och 
utbildning för att uppmuntra fler att komma in på sektorn. 

Parterna inom den internationellt konkurrensutsatta sektorn, företrädda av parterna inom industrin, 
enades den 31 oktober om avtal som angav en norm för lönekostnadsökningar (märket) på svensk 
arbetsmarknad. Avtalen gäller perioden 1 november 2020 till och med 31 mars 2023. Märket för den 
29-månaders långa avtalsperioden blev totalt på 5,4 procent. Avtalen i privat sektor innehöll ingen ret-
roaktivitet för perioden innan 1 november 2020.

Ett nytt centralt kollektivavtal med SKR blev klart i oktober 2020 efter ett intensivt arbete från både 
kansliet och Förhandlingsdelegationen. Löneavtalsperioden är från och med 1 april 2020 till och med 
31 mars 2024. För att möjliggöra retroaktiv lön under 2020 anges ingen lönenivå. Från och med 1 april 
2021 till och med 31 mars 2022 anges lägst 2,0 procent och från och med 1 april 2022 till och med 31 
mars 2023 är lägsta nivå fastställd till 1,6 procent.

Avtalsperiodens sista år, det vill säga från och med 1 april 2024, följer avtalet nivån som kommer att 
fastställas av industrins parter i det som kallas märket.

För att följa upp arbetsgivarnas löfte om att premiera värdefulla insatser och därmed en tillfredsställande 
lönenivå formulerades en ny bestämmelse i löneavtalet som ger möjlighet att begära central konsulta-
tion av lokalförening. Den blir gällande om löneöversynsprocessen hamnar i ett läge där löneavtalets 
tillämpning och/eller utfall inte hanteras korrekt från arbetsgivarens/regionens sida; den så kallade ”nöd-
bromsen”. Lokalföreningarna har kontinuerlig kontakt och rapporterar resultat till förbundet.

LÄKARES STÄLLNING OCH ARBETSVILLKOR
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Förutom löneavtalet resulterade förhandlingarna i ett flertal positiva ändringar i de allmänna och särskilda 
anställningsvillkoren. Några av de viktigaste ändringarna gäller Beredskap B, som upphör 1 oktober 2021, 
samt att kvalificeringstid för rätt till föräldrapenningtillägg kortas ner till 180 dagar från och med 1 januari 
2022 (tidigare 365 dagar). Likaså ska nytt schema kommuniceras senast 14 dagar före ny schemaperiod och 
arbetsgivaren får även ett uttalat ansvar för att hela schemaperioden ska vara fastlagd vid samma tidpunkt.

Krislägesavtal framförhandlat och aktiverat
Sveriges läkarförbund, SKR och Sobona (de kommunala företagens arbetsgivarorganisation) slöt den 
18 mars ett nationellt avtal för krissituationer. Avtalet reglerar villkor och ersättningar för personal som 
arbetar vid krisläge. Avtalet innebär en större flexibilitet vad gäller framför allt arbetstider, och möjliggör 
även förflyttning till annat arbetsställe för att snabbt kunna allokera personal dit de bäst behövs. Högre 
ersättningar utges under den tid krislägesavtalet är gällande. Avtalet aktiveras i en särskild ordning, först 
via beslut i region och därefter efter godkännande av SKR. Avtalet och dess effekter ska utvärderas tre 
månader efter att det avaktiveras.

Från förbundets sida är det viktigt att befintliga centrala kollektivavtal används och när det gäller det 
centrala Krislägesavtalet att det aktiveras om situationen kräver det. Förslag till lokala kollektivavtal som 
kunde användas som alternativ till Krislägesavtalet lyftes därför från lokalföreningarna till Läkarförbundet 
centralt för granskning. Läkarföreningen i Södermanland tecknade ett tidsbegränsat lokalt kollektivavtal 
med tydliga förutsättningar, bättre ersättningar och tydlig följsamhet till arbetstidslagen.

Den 3 april aktiverades på begäran av Region Stockholm och efter beslut av SKR/Sobona krislägesavtalet 
i Region Stockholm och avsåg intensivvårdsverksamhet och tillhörande bolag; Södertälje sjukhus AB, 
Danderyd sjukhus AB, Södersjukhuset AB, TioHundra AB samt Capio S:t Görans sjukhus AB. Avtalet 
inaktiverades den 1 september efter begäran från regionen. 

Det stora antalet covid-19-patienter gjorde läget i vården mycket ansträngt under årets sista månader. 
Flera regioner har uttömt alla möjligheter inom ramen för det vanliga kollektivavtalet för att säkra beman-
ningen och har därför valt att aktivera krislägesavtalet. En partsgemensam utvärdering har påbörjats 
där fokus ligger på arbetsmiljö. I slutet på december aktiverade fem regioner avtalet: Region Stockholm, 
Region Gävleborg, Västra Götalandsregionen, Region Skåne och Region Uppsala. Den sistnämnda 
gäller dock endast sjuksköterskor och undersköterskor.

Insatser för skyddsombud under pandemin
Pandemin och bristerna avseende skyddsutrustning medförde stort fokus på arbetsmiljöfrågor och sky-
ddsombud. För att möta skyddsombudens behov av dialog och att ge svar på flertalet nya arbetsmil-
jörelaterade frågor startade kansliet den 17 mars en Facebookgrupp för skyddsombud och digitala 
nätverksmöten. Deltagarantalet växte snabbt och har idag drygt 700 medlemmar. Gruppen möjliggör 
erfarenhetsutbyte skyddsombud emellan och möjlighet för kansliet att svara på frågor och ge information.

Kansliet genomförde under våren sex digitala nätverksmöten för skyddsombud. Deltagarantalet har varierat 
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mellan 25–140 skyddsombud. Kansliet uppfa-
ttar att mötena har varit mycket uppskattade.  

För att nå skyddsombuden med riktad infor-
mation krävs att kansliet vet vilka medlemmar 
som lokalföreningarna utsett till skyddsom-
bud. I samband med bland annat nätverksmötena för lokalföreningarna har kansliet uppmanat förenin-
garna att registrera skyddsombuden. I början av mars fanns det cirka 200 registrerade skyddsombud i 
medlemsregistret, men det blev efter uppmaningen drygt 1 200 registrerade skyddsombud i registret.

Läkarförbundet genomförde i maj en enkät till skyddsombuden för att få specifik kunskap om läget be-
träffande hälsa och säkerhet med fokus på skyddsutrustning på läkarnas arbetsplatser. Enkäten visade 
bland annat att ett av tre skyddsombud i öppenvården betecknade tillgången på skyddsutrustning som 
”bristfällig” eller ”mycket bristfällig”. 

Läkarförbundet har även varit delaktiga i det partsgemensamma framtagandet av Suntarbetslivs 
covid-19-sida som publicerades i mitten av maj. Sidan riktar sig till chefer och skyddsombud och inne-
håller konkreta råd inom

 » Riskbedömning
 » Arbetsbelastning
 » Kris och oro
 » Jobba på nya sätt
 » Roller och ansvar

Fokus på läkarnas arbetsmiljö och digital vård under pandemin 
Läkarförbundet deltog under hösten i Arbetsmiljöverkets partsdialog inom vård- och omsorgssektorn, 
där fokus var på erfarenheterna av coronapandemin. Arbetsmiljöverket presenterade statistik för 6:6a, 
33a och skyddsombudsstopp samt beklagade att myndigheterna inte kunnat enats kring råd kring sky-
ddsåtgärder under våren.

En enkät om stress och arbetsmiljö gick i december ut till Läkarförbundets åsiktspanel DocPoll. Frågor-
na gällde hur medlemmarna har det på arbetet, och hur detta har påverkats av pandemin. Av svaren 
framgår att en redan pressad yrkeskår har fått ytterligare sten till börda. En ganska liten andel av de 
yrkesaktiva har behandlat covid-patienter, men hela systemet har påverkats. 47 procent har fått ökad 
stress, 38 procent arbetar mer. 52 procent upplever att de inte får tillräcklig vila för att klara socialt liv 
och arbetsliv. 83 procent tror att vårdskulden kommer växa under andra vågen.

Läkarförbundet har också medverkat till att parterna och AFA försäkring beslutat om att inom ramen för 
AFA Försäkrings forskningsområden arbetsmiljö och hälsa utlysa forskningsmedel till projekt som vill 
undersöka hur den pågående pandemin påverkar arbetslivet, arbetsmiljö och hälsa, arbetsmiljöarbete 
samt förutsättningar för ledarskap. Temautlysningen rönte ett stort intresse från forskarsamhället. Den 
1 oktober hade 92 ansökningar kommit in.

LÄKARES STÄLLNING OCH ARBETSVILLKOR
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Efter sommaren publicerade Suntarbetsliv kon-
ceptet Forskning på 5. Det är ett försök från 
parter att tillgängliggöra den forskning som AFA 
försäkring finansierar. Tanken är att arbetsplat-
ser/arbetslag inom kommun- och regionsektorn 
snabbt och enkelt ska kunna ta del av forskning 
och sedan gemensamt reflektera över den egna 
arbetsplatsen i relation till forskarens slutsat-
ser under en APT eller ett personalmöte. Det 
finns tre ”femmor” publicerade: Samvetsstress, 
Teamets betydelse och Säkerhetsklimat. Den 
om säkerhetsklimat berör sambandet mellan 
arbetsmiljö och patientsäkerhet. Läkarförbundet 
har medverkat aktivt i framtagandet av Forsk-
ning på 5.

Läkarförbundet gjorde i juni en enkät bland sina 
medlemmar och ställde frågor om digital vård 
i covid-19-pandemins spår. Svaren visar att 
åtta av tio av de läkare som genomför digitala 
vårdmöten har ökat sina digitala vårdkontakter 
efter pandemiutbrottet och av dessa har hälften 
mer än fördubblat antalet digitala patientmöten. 
Av samma enkät framgår det också att drygt 60 
procent upplever att de vid digitala kontakter 
inte kan erbjuda god vård i samma utsträckning 
som med ett fysiskt möte.

Krav på förbättrad arbets-
skadeförsäkring under 
pandemin
Offentliganställdas förhandlingsråds alla för-
bundsområden i både kommunal och statlig 
sektor yrkade i april på en tillfälligt förbättrad 
arbetsskadeförsäkring på grund av covid-19. 
Syftet var att arbetstagare som drabbats av 
covid-19 i tjänsten helt skulle slippa det ekon-
omiska avbräck som normalt uppstår vid sjuk-
dom. De viktigaste kraven var undantag från 
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regeln om att en arbetssjukdom måste ha varat i 180 dagar innan ersättning från Trygghetsförsäkring 
vid arbetsskada (TFA-KL) kan ges. 

SKR avvisade våra krav redan i början av maj. Efter ett nytt förhandlingsförsök i maj–juni där AFA 
Försäkring bidrog med ett ”tekniskt” fungerande lösningsförslag, sade SKR nej igen kring midsom-
mar. Förhandlingarna har därefter inte återupptagits. Under december har debattartikel och brev från 
arbetstagarorganisationerna till departement adresserat frågan.

Centrala förhandlingar om arbetsrätten
Regeringens särskilde utredare Gudmund Toijer presenterade i juni utredningen En moderniserad arbets-
rätt. Utredningen tillsattes för att föreslå hur arbetsrätten kan moderniseras och anpassas efter dagens 
arbetsmarknad samtidigt som en grundläggande balans mellan arbetsmarknadens parter upprätthålls.

Utifrån dessa förutsättningar har parterna förhandlat intensivt under hösten. Förhandlingarna har på flera 
sätt varit tekniska och komplicerade i sina konstruktioner. Förhandlingarna strandade den 1 oktober men 
återupptogs efter den 14 oktober för att under stort politiskt tryck slutligen gå i mål den 16 oktober, dock utan 
LO inledningsvis. Senare anslöt sig dock Kommunal och IF Metall till uppgörelsen. Den 29 oktober med-
delade regeringen att de går vidare med parternas överenskommelse istället för den statliga utredningen.

Överenskommelsen vilar på fyra ben: Anställningsskydd, stöd i omställning, rätt till kompetensutveck-
ling och ekonomisk trygghet vid arbetslöshet. Visstidsanställda och de som jobbar på företag utan 
kollektivavtal omfattas. En annan viktig förändring är att en uppsägning ska grunda sig på sakliga skäl.
Reglerna för när en arbetsgivare har rätt att säga upp någon av personliga skäl förtydligas för att göra 
det förutsägbart för både arbetsgivare och arbetstagare vad som krävs för en uppsägning, till exempel 
vilka åtgärder en arbetsgivare ska ha vidtagit innan sakliga skäl för en uppsägning kan anses föreligga.

Vid tvist mellan arbetsgivare och anställd om en uppsägning får den anställde rätt till ekonomiskt skydd 
genom en kollektivavtalad försäkring som kompletterar A-kassan istället för att lön betalas ut som i dag. 
För att säkra det fackliga inflytandet är förtroendevalda med särskild betydelse för det fackliga arbetet på 
arbetsplatsen undantagna från regeln och anställningen kvarstår tills tvisten är löst. Vid arbetsbrist kan 
enligt avtalet arbetsgivaren göra fyra undantag alternativt 15 procent per driftsenhet, under förutsättning 
att antalet undantagna inte överstiger 10 procent av alla anställda per driftsenhet och avtalsområde. 
Ett nytt huvudavtal kan bli aktuellt först när politikerna beslutat i enligt med de lagändringsförslag som 
Privattjänstemannakartellen (PTK) och Svenskt Näringsliv vill se. Parterna vill också utreda förutsättnin-
garna för en ny kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring.

Läkarförbundet har via Offentliganställdas förhandlingsråd (OFR) tillsammans med SKR uppmärksammat 
regeringen på att lagstiftningsutredningen måste beakta den kommunala arbetsmarknadens förutsät-
tningar och det omställningsavtal, KOM-KR, som sektorn sedan i våras omfattas av.

LÄKARES STÄLLNING OCH ARBETSVILLKOR
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Nytt omställningsavtal tecknat
Utifrån principöverenskommelsen från den 19 januari 2019, tecknade Läkarförbundet den 1 maj ett nytt 
avtal om omställning, KOM-KR, som är en vidareutveckling av gamla KOM-KL. Avtalet har fokus på tidig 
lokal omställning och tydligare skrivningar om löpande kompetensutveckling.

Pensionsförhandlingar i kommunal/regional sektor
Pensionsförhandlingar pågick under hösten angående förändringar i den kommunala tjänstepensionen 
KAP-KL och AKAP-KL. Frågan gäller KAP-KL:s framtid. SKR har yrkat att det ska bli ett avtal, AKAP-KL 
och att KAP-KL ska tas bort. Förhandlingarna fortlöper även under första kvartalet 2021.

Pensionsförhandlingarna har präglats av försiktig positionering och försök att hitta gemensamma ut-
gångspunkter. Initialt gick det trögt och men under årets sista kvartal har SKR börjat prata om ökad 
avsättning och övergångslösningar. Pensionsförhandlarna på OFR har löpande avstämning med för-
bunden inom OFR. 

Utgångspunkterna för OFR:s förbundsområden, Kommunal och AkademikerAlliansen i en förhandling 
om förändringar av de kommunala tjänstepensionsavtalen är att det:

 » ska resultera i bra och konkurrenskraftiga pensionsbestämmelser som främjar rekrytering och 
kompetensförsörjning till sektorn,

 » ska ge ökade premie-/avgiftsbestämda 
pensionsavsättningar till alla,

 » inte ska leda till pensionsförlust för någon individ samt

 » ska stärka arbetstagarorganisationernas inflytande i 
väsentliga frågor kring hanteringen av medlemmarnas 
pensionsavsättningar.

Pensionsinformation
Förbundet har informerat medlemmarna om pension genom 
att delta i Läkartidningen med tips och råd. Vi har även synts i 
Sjukhusläkarens tidning med både intervju och vanliga frågor 
och svar inom samma ämne.  

Förbundet har också deltagit och hållit i en medlemskväll i Göte-
borg med pensionstema för cirka 200 anmälda medlemmar.

Nya avtal i statlig sektor
Förbundet har under året närvarat på Saco-S styrelsemöten och Saco-S representantskapsmöten. Ar-
betet har påverkats av pandemin, bland annat tidsplan och arbete med avtalsrörelsen, som sköts fram 

Dags att tänka på pensionen?Läkarförbundet reder ut din tjänstepension
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till hösten. Förbundet har tillsammans med pensionsexpert på Saco tagit fram information till Saco-S 
styrelse avseende kombinationsanställda för att spridas till Saco-S förtroendevalda. Saco-S årsmöte 
genomfördes digitalt den 23 april, där Anna Steen, förhandlingschef Akavia, valdes till Saco-S styrelses 
ordförande. I och med årsmötet tillhör Läkarförbundet formellt de nio största förbunden, utifrån sam-
manslagningen av Civilekonomerna och Jusek till Akavia, vid årsskiftet. Läkarförbundet innehar därmed 
en ordinarie plats i Saco-S styrelse.

Nytt avtal slöts på det statliga området under årets sista kvartal. Mellan Saco-S och Arbetsgivarverket 
har förhandlingarna genomförts som ett led i utvecklingen av gällande tillsvidareavtal. Förhandlingarna 
har mynnat ut i ett flertal partsgemensamma arbeten. Pensioner, Arbetsmiljö, Lagen om anställnings- 
skydd (LAS), Statistik, Post-docs anställningsvillkor och Villkorsavtal-T bilaga 5 är några av de delar 
man vill arbeta med partsgemensamt under den period som kommer. Även ett arbete kring enskilda 
överenskommelser ska påbörjas.

Parterna kom också överens om att de statliga arbetsgivarna mellan den 1 januari 2021 och den 31 
december 2023 ska få en rabatt motsvarande hela avgiften till Partsrådet.

Överenskommelsen om Partsrådet innebär alltså en fortsättning av arbetsområdena:

 ● Centrala parters stöd till lokal lönebildning
 ● Centrala parters stöd till samverkan på lokal nivå
 ● Arbetsmiljö ur ett partsperspektiv
 ● Hållbart arbetsliv

Det nya avtalet innebär också att parterna är överens om att 
Avtal om omställning i vissa fall ska tillämpas då en anställning 
upphör på grund av sjukdom. Ett partsgemensamt arbete kring 
Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtal-
sområdet (RALS T) kommer att inledas i januari 2022. Detta efter 
Saco-S interna utvärderingar som ska ske nästa år.

Parterna kom överens om att inleda ett arbete med att omfor-
mulera texterna om den lokala lönebildningen på ett sådant sätt 
att de bättre speglar särarten och syftet med tillsvidareavtalet. 
Arbetsgivarverket yrkade också att Ramavtalets 3 § skärps för 
att betona vikten av att parterna på såväl central som lokal nivå 
har ett ansvar för att inte störa avtalsförhandlingarna inom det 
konkurrensutsatta näringslivet samt beakta det överenskomna 
märket för svensk arbetsmarknad. Saco-S avvisade detta yr-
kande då befintlig text i samarbetsavtalet redan täcker detta.

Centrala avtal tecknades under årets första månader avseende 
korttidsarbete. Avtalen berör frivilliga medlemmar till Arbetsgiv-
arverket och möjlighet till utökat övertidsuttag.

LÄKARES STÄLLNING OCH ARBETSVILLKOR



16

Läkarförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2020

Arbetsgivarverket önskade under våren teckna centralt avtal avseende semesterplanering och flytt av 
huvudsemester. Efter dialog sa Saco-S sa nej, eftersom parterna stod långt ifrån varandra och att myn-
digheterna berörs väldigt olika av krisen. Parterna kom därför överens om att frågan ska hanteras lokalt 
på respektive myndighet eller lärosäte.

Avtalsförhandlingar i privat sektor och om Nationella Taxan
Förbundet tecknade under årets sista kvartal ett nytt avtal med Arbetsgivaralliansen. Det nya avtalet 
tecknas för perioden 1 maj 2020 till 30 april 2023. Avtalet är ett medarbetaravtal vilket innebär att det 
gäller för samtliga anställda i Arbetsgivaralliansen medarbetarföretag. Förhandlingarna har skett tillsam-
mans med Kommunal, Vårdförbundet, Vision, Akademikerförbunden och Ledarna.

Avtalet innebär en rad förändringar i linje med förbundets yrkanden, bland annat en modernisering av 
beredskapsbestämmelsen, förtydligande av skrivningen om undantag från rätten till övertidsersättning, 
möjlighet till uppsägning av tidsbegränsade avtal samt ett partsgemensamt arbete angående förutsätt- 
ningar för fackligt arbete.

Därtill innebär avtalet en arbetstidsförkortning för de med ordinarie arbetstid förlagd kvällar, helger och 
nätter och kvalificeringstiden för rätt till föräldralön slopas.

Löneavtalet anger en miniminivå för löneökningar på 5,4 procent under avtalsperioden samt utbetalning 
om ett engångsbelopp på 6 000 kr i december 2020, vilket ligger i nivå med märket.

Förbundet tecknade under våren ett tidsbegränsat personalförsörjningsavtal med Almega Vårdföretagarna 
för att öka flexibiliteten och underlätta bemanning under de akuta förutsättningarna som Covid-19 kan 
komma att orsaka inom den privata vården. För att avtalet ska kunna tillämpas krävs att lokal överens- 
kommelse tecknas mellan ett enskilt företag och Läkarförbundet. 

Arbetet med avtalet i Bransch Vård och behandlingsverksamhet, omsorgsverksamhet och äldreomsorg 
resulterade under våren i en uppdatering av avtalens jourersättning. Även en uppdatering och ett för- 
tydligande av regler om arbetstidens förläggning genomfördes.

De årliga avstämningarna fortlöpte under hösten. Stort fokus har legat på redigeringsarbete i väntan på 
märket. Förbundet presenterade i november sina yrkanden för Vårdföretagarna. Förhandlingarna inten-
sifierades under december men den årliga avstämningen har inte kunnat avslutas.

Förhandlingsdelegationen beslutade att inte säga upp avtalet vid uppsägningstidpunkten den 31 de-
cember 2020 och avstämningsarbetet återupptas i januari 2021.

Med anledning av att förbundet uppmärksammat att vårdgivaren Kry expanderar sin verksamhet, sam-
tidigt som de säger upp avtal med förbundet, har arbete inletts för att kartlägga nuläget avseende koll-
ektivavtal för digitala vårdgivare. Kartläggningen är det första steget i framtagandet av en strategi för 
hur förbundet ska arbeta för att säkerställa goda villkor även för läkare som arbetar med digital vård.

Läkarförbundet har under året förhandlat fram en ny överenskommelse om den Nationella Taxan. Förhan-
dlingarna med SKR, där även Fysioterapeuterna deltog, var intensiva. Överenskommelsen innebär att 
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ersättningsnivåerna höjs med 2,3 procent 2021, med möjlighet till förlängning över 2022.

Eftersom ersättningen finns i en förordning krävs även ett formellt beslut av regeringen för att ändra 
förordningstexten. Därför blir det en viss fördröjning innan de nya beloppen blir synliga i förordnings-
texten. Möjligheten till ersättning för digitala vårdmöten inom den nationella taxan, som infördes våren 
2020, förlängdes med anledning av pandemin också till och med år 2021.

Påverkansarbete för fler chefer i vården
En kort KIT-film om värdet av läkare som chefer i hälso- och sjukvården färdigställdes i januari. Den 
spreds i februari på sociala medier, och har under perioden visats närmare 500 unika gånger i mer 
än 10 sekunder. Givet att det sammanföll med inledningen av Coronakrisen, och att filmen därför inte 
marknadsfördes specifikt, får det betraktas som ett gott resultat. 

En viktig del i strategin för att få fler läkare som chefer är att stimulera läkare redan under specialiser-
ingstjänstgöringen att ta på sig en chefsroll. En nationell kartläggning av Ledarskaps-ST genomfördes 
därför under hösten. Syftet är att förbundet ska öka kunskapen om förekomsten av Ledarskaps-ST samt 
dess innehåll, omfattning och utformning i regionerna och i förlängningen ta fram en nationell modell 
för Ledarskaps-ST. 

LÄKARES STÄLLNING OCH ARBETSVILLKOR
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Fokus på läkarnas roll i sjukskrivningsprocessen
För många läkare tar sjukintyg en orimligt stor del av arbetstiden, och Läkarförbundet har under året 
lagt stor kraft på att delta i olika sammanhang där förbättringar av sjukskrivningsprocessen utvecklas. 
Bland annat har Läkarförbundet suttit med i referensgrupper för utredningarna En trygg försäkring med 
människan i centrum och Nationell samordnare för en välfungerande sjukskrivningsprocess. 

Läkarförbundet svarade också på remissen för delbetänkandet En begriplig och trygg sjukförsäkring med 
plats för rehabilitering SOU 2020:6. Läkarförbundet tillstyrker förslagen och anser att patienter som har 
en pågående rehabilitering med mycket god prognos för att återgå i sitt befintliga arbete ska få fullfölja 
denna utan att bedömas mot hela arbetsmarknaden och riskera få ersättningen indragen, något som 
är relativt vanligt idag. 

I sitt remissvar på SOU 2020:24 Tillsammans för en välfungerande sjukskrivnings- och rehabiliteringspro-
cess framhöll Läkarförbundet särskilt läkarnas roll i sjukskrivningsprocessen. Läkarna har ett lagreglerat 
monopol på rätten att utfärda sjukintyg och detta är ett professionellt monopol. Förbundet påpekar också 
att det är mycket viktigt att läkarna har möjlighet att, med sin professionsorganisation, delta i samverkan 
med andra organisationer och aktörer.

Läkarförbundet har besvarat remissen om En sjukförsäkring anpassad efter individen SOU 2020:26. 
Förbundet ser positivt på utredningens föreslag bland annat att den försäkrade som är ”vidbehovsan-
ställd” ska få sin arbetsförmåga bedömd mot behovsanställningen om det kan antas att hen skulle ha 
arbetat om hen inte hade varit sjuk. Läkarförbundet lyfter fram att det ur rättvisesynpunkt är viktigt att 
den patient som är sjuk ska kunna vara det med ersättning för sitt inkomstbortfall, eftersom det annars 
finns risk att anställda är närvarande på arbetet trots att de är sjuka. Inte minst i samband med covid-19 
har risken med sjuknärvaro och smittspridning visat sig vara bekymmersamt.

Sveriges läkarförbund skrev under hösten också ett brev till Sveriges Kommuner och Regioner, Svenskt 
Näringsliv och Arbetsgivarverket med anledning av att de tagit fram nya arbetsgivarversioner av både 
läkarintyg tidigt inom sjuklöneperioden (dag 1-14 i sjukperioden) och läkarintyg för sjukpenning från och 
med dag 15 i sjukperioden. Det problematiska med de nya intygen är att de innehåller en rad brister som 
påverkar läkarna negativt i samband med intygsskrivandet, vilket i förlängningen även inverkar nega-
tivt på patienterna. Orsaken till att dessa felaktigheter uppstått är, som vi ser det, att intygen utarbetats 
helt utan medverkan från läkarprofessionen. Varken Läkaresällskapet eller Sveriges läkarförbund har 
involverats i arbetet.

Försäkringskassans ledning bjöd i oktober in Läkarförbundet till rådslag. Försäkringskassan genomför 
bilaterala möten med ett 20-tal olika aktörer utifrån vad Försäkringskassan och andra aktörer kan göra 
för att förbättra tillämpningen och den offentliga debatten när det gäller sjukförsäkringen. Läkarförbundet 
lyfte bland annat att det behöver införas förenklade läkarintyg. För enkla fall ska de inte behöva läggas ner 
lika mycket tid på att skriva läkarintyg, som för mer komplicerade sjukfall som riskerar att bli långvariga.

Läkarförbundet deltog också i panelen vid ett seminarium som arrangerades av socialförsäkringsmin-
ister Ardalan Shekarabi i december. Fokus för seminariet var de tillfälliga ändringar av reglerna i sjuk-
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försäkringen som att regeringen gjort under pandemin, och om det finns delar som behöver bli bättre 
och mer ändamålsenliga.

Läkarförbundet har under året deltagit i fyra möten med Nationellt försäkringsmedicinskt forum (NFF). 
På dagordningen har bland annat stått AFA:s försäkringsmedicinska arbete, NFF:s inriktningsdokument 
och aktiviteter och det fortsatta arbetet med det så kallade dialoguppdraget. Vid septembermötet gav 
SKR en presentation av Nationella programområden (NPO) rehabilitering, och i november deltog en 
representant från NPO habilitering och försäkringsmedicin. Därtill diskuterades NFF:s konferens 2021 
och digitala seminarier.

Farhågor kring Nationella Läkemedelslistan 
Reglerna om införandet av en Nationell Läkemedelslista (NLL) träder i kraft den 1 maj 2021, men under 
2020 blev det alltmer uppenbart att det kommer att bli svårt att uppfylla. Läkarförbundet har haft ett flertal 
möten med Socialdepartementet, och då framhållit vikten av att också inkludera rekvisitionsläkemedel 
i NLL framöver. Läkarförbundet åtog sig under våren att ta fram en lista över de rekvisitionsläkemedel 
som behöver finnas med i NLL i ett första steg. 

För att förbättra omvärldsbevakningen i läkemedelsfrågor har Läkarförbundet gått med i Pharma Net-
work, ett nätverk för personer som arbetar professionellt med läkemedelsfrågor. Nätverket ger deltagarna 
möjlighet att kontinuerligt och under informella former diskutera aktuella frågor direkt med makthavare, 
andra experter och kollegor i läkemedels- och apoteksbranschen. 
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Forskning och utbildning

Covid-19s påverkan på utbildningen
Tack vare egna enkäter har Läkarförbundet kunnat vara medialt aktiva i att påpeka att pandemin inte 
bara innebär en vårdskuld, utan i hög grad också en utbildningsskuld för läkarkåren. Förbundet skickade 
i juni ut en DocPoll-enkät om Covid-19 och dess påverkan på läkares utbildning. Två tredjedelar av de 
drygt 1700 läkare som svarade uppgav att utbildningssituationen hade påverkats negativt, antingen för 
dem själva eller i verksamheten. I verksamheten är det framförallt ST som har påverkats, och så gott 
som samtliga som uppger att deras ST påverkats säger också att deras specialistkompetens kommer 
att försenas. Den vanligaste orsaken till förseningen är inställda kurser och inställda sidoutbildningar.

En uppföljande DocPoll om Covid-19 och dess påverkan på utbildning genomfördes i augusti. Resultaten 
pekar tydligt på en påverkan med anledning av pågående pandemi. Fortbildning och ST-utbildning synes 
särskilt ansatta. Förbundet ser det som viktigt att läkare, i största möjliga mån, får fortsätta respektive 
utbildningssteg utan försening. Likaså att inställda kurser och sidoutbildningar ska prioriteras för de 
ST-läkare som är i slutet av sin utbildning.

De konsekvenser för utbildning och fortbildning som förbundet kunnat påvisa har sedan lyfts i både 
mediala sammanhang och då förbundets representanter träffat Socialstyrelsen och Regeringskansliet.

FORSKNING OCH UTBILDNING
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Aktivt arbete om regelverk för, och dimensionering av, 
utbildningstjänsterna
Under året utvecklades och preciserades det nya regelverket för Allmäntjänstgöring (AT) och Speciali-
seringstjänstgöring (ST), där den nya bastjänstgörningen (BT) blir en obligatorisk inledande del. Läkar-
förbundet har följt processen nära och vid ett antal tillfällen varit med och påverkat utformningen. 

Utöver inledande remissvar på utredningen har företrädare för Läkarförbundet träffat såväl Socialde-
partementet som Socialstyrelsen och bland annat förordat generösa övergångsregler för att motverka 
inlåsningseffekter och flaskhalsar i systemet. Förbundet har också pekat på att studierektorns viktiga 
roll bör lyftas i föreskrifterna. 

Läkarförbundet fick regeringen att skjuta på ikraftträdandet till den 1 juli 2021 med hänvisning till pan-
demin. Förbundet fick även stöd av Sveriges Kommuner och Regioner i denna fråga.

I syfte att underlätta för bland annat lokalföreningarna att verka för fler utbildningstjänster togs ett Fakta och 
Argument om behovet av AT-, BT- och ST-tjänster fram. Materialet gjordes sedan tillgängligt via Infarten.

Läkarförbundet fick under året visst gehör för kravet att staten ska ta ett större ansvar för antalet utbild-
ningstjänster i och med att staten inrättade ett Nationellt Vårdkompetensråd. Vårdkompetensrådet har till 
uppdrag att förbättra överblicken över antalet tjänster i hälso- och sjukvården och stimulera regionerna 
att öka bland annat antalet AT-, BT- och ST-tjänster.

Förbundets representanter har också diskuterat rådets roll och uppgift i särskilt möte med ordföranden 
för Nationella Vårdkompetensrådet. Läkarförbundet påtalade då särskilt att det finns brister i SCB:s och 
Universitetskanslersämbetets statistik och prognos över det framtida behovet av läkare. 

Det finns ett stort behov av bättre prognoser över behovet av specialistläkare inom respektive specia-
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litet. Förbundet begärde därför under hösten in uppgifter från specialitetsföreningarna om antal ST-lä-
kare, antal specialistläkare, genomsnittlig sysselsättningsgrad samt medelålder på specialistläkarna i 
respektive specialitet. Utifrån dessa uppgifter har Läkarförbundet kunnat bistå Socialstyrelsen med ett 
väsentligt förbättrat underlag inför 2021 års Nationella Planeringsstöd. 

SK-kurserna utgör idag en alldeles för liten del av kursutbudet för utbildningsläkare. Förbundet skickade 
därför i maj en skrivelse om vikten av att utöka anslagen till SK-kurserna till både Socialdepartemen-
tet och Socialstyrelsen. Förbundet vill även att upphandlingarna i framtiden omfattar kurser också för 
a- och b-delmål. 

Läkarförbundet motsätter sig att vissa läkare utan svensk läkarlegitimation ska kunna genomgå specia-
liseringstjänstgöring i Sverige på särskilt förordnande. Det finns en stor risk för undanträngningseffekter 
vad gäller den inhemska kompetensförsörjningen och skapar oklarheter om det professionella ansvaret. 
Förbundet framförde sin syn på detta i ett remissvar om ”Särskilda regler om uppehållstillstånd för att 
delta i uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar”. 

Läkarförbundet har under året utarbetat ett förslag till Kompetensförsörjningspolicy, som under hösten 
skickades på remiss till delföreningarna. Policyn är indelad i tre områden – läkares utbildning, prioriterade 
områden och utlandsutbildade – och innehåller ett 40-tal förslag för att säkra kompetensförsörjningen av 
specialistläkare framgent. Utifrån det tjugotal svar som inkom reviderades förslaget för att kunna läggas 
fram till Förbundsstyrelsen i januari 2021.

Ökad kommunikation om reglerad fortbildning 
Läkarförbundet intensifierade under 2020 sina kommunikationsinsatser i frågan om en reglerad fortbild-
ning. En animerad film om vikten av en reglerad fortbildning producerades, och lanserades på Läkarför-

bundets hemsida och i flera sociala medier. På Facebook hade 
filmen vid årsskiftet visats 2700 gånger, nåtts av 6660 personer 
och hade 291 inläggsinteraktioner i videobiblioteket.

Som inspiration för hur man på ett lokalt plan kan påverka besluts-
fattare för en bättre fortbildning publicerades en särskild handbok 
Lokalt påverkansarbete för en bättre fortbildning i samband med 
lanseringen av filmen på förbundets hemsida. Ett enkelt PM om vad 
kostnaden för en reglerad fortbildning skulle bli togs också fram.

Samtidigt har påverkansarbete skett i samband med olika remiss-
svar och debattartiklar, bland annat en i mars tillsammans med 
Endometriosföreningen, Distriktsläkarföreningen samt flera andra 
professionsförbund. Läkarförbundets representanter i olika utred-
ningars referensgrupper har också verkat för att få in skrivningar 
om reglerad fortbildning i betänkandena.

FORSKNING OCH UTBILDNING
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Ny forskningspolicy antagen
Utbildnings- och forskningsrådet har under året arbetat fram en 
ny och tydlig policy i forskningsfrågor. Syftet med policyn är att 
övergripande beskriva åtgärder för en världsledande medicinsk 
forskning. Policyn beskriver vår vision för svensk medicinsk 
forskning och vilka förslag och förväntningar som vi har.

Policyn sammanfattas i fyra punkter:

 ● Integrera forskningen med det kliniska arbetet – 
skapa tjänster som kombinerar utbildning, forskning 
och klinisk tjänstgöring.

 ● Erbjud läkare konkurrenskraftig lön under 
forskarutbildningen.

 ● Ge verksamhetschefer reella möjligheter att värna om 
både forskning och sjukvård.

 ● Bevara spets och bredd i den medicinska 
forskningen med läkare som länk mellan 
grundforskning och patientnytta.

I november lanserades forskningspolicyn vid ett digitalt möte, där ett 30-tal personer deltog. 

Påverkansarbete om avgift för kliniska prövningar
Under året fick Läkarförbundet kännedom om att Läkemedelsverket utifrån nya direktiv om hur deras 
finansiering ska ske avser att kraftigt öka avgiften för tillstånd till kliniska prövningar och läkemedel. 
Läkarförbundet skrev därför till statsråden Hallengren och Ernkrans, tillsammans med Svenska  Läka-
resällskapet, nätverket för Sveriges läkemedelskommittéer (LOK), Forska!Sverige samt Apotekarso-
cieteten. I skrivelsen framförde organisationerna sin stora oro över att höjda avgifter för kliniska studier 
övervägs i ett läge med minskande antal kliniska studier och en pågående pandemi. De föreslog istället 
att Läkemedelsverkets verksamhet för kliniska prövningar anslagsfinansieras.

I december besvarade Läkarförbundet också en remiss om en rapport om avgiftsförändringar till följd 
av EU-förordningen om kliniska prövningar av humanläkemedel. Rapporten visar hur stor ökning av 
avgifterna kommer att bli till följd av EU-förordningen. Även i remissvaret framhåller Läkarförbundet sin 
starka oro över att höjda avgifter för kliniska studier övervägs, och föreslår att regeringen anslagsfinan-
sierar Läkemedelsverkets verksamhet för kliniska prövningar.

UFOs ordförande har under året haft flera möten möte med Henrik Sjövall, som utreder organisationen 
av kliniska kommittéer, där hon förde fram förbundets ståndpunkter i enlighet med forskningspolicyn. 
Utredaren ska ge förslag som kan öka kvaliteten på kliniska studier i Sverige och vårdens förutsättningar 
för kliniska prövningar. 

FORSKNING OCH UTBILDNING
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Sjukvårdspolitik

Intensifierat arbete runt primärvårdsreform och listning på läkare
Läkarförbundet lade under 2020 stora resurser på att få till stånd en primärvårdsreform. Året var på 
många vis avgörande med flera utredningar som blev klara och proposition till riksdagen. Förbundet 
har då varit ihärdigt i att ständigt framhålla värdet av fast läkarkontakt och betona vikten av listning på 
läkare och ett rimligt listningstak. 

Lagrådsremissen Inriktningen för en nära och tillgänglig vård – en primärvårdsreform presenterades 
under våren. Viktigast var att definitionen av begreppet primärvård ändras och en bestämmelse om vad 
som ska ingå i primärvårdens uppdrag. Läkarförbundet kommenterade lagrådsremissen och underströk 
vikten av att regeringen återkommer med förslag om listning på egen vald fast läkare.

Läkarförbundet svarade under våren också på en remiss på utredningen Digifysiskt vårdval. Styrning 
för en mer jämlik vård. I remissvaret kritiserade förbundet utredningen för att inte ha föreslagit det som 
allra mest skulle stimulera kontinuitet i primärvården, nämligen listning på läkare.

I en debattartikel i Dagens Samhälle i maj krävde Läkarförbundet listning på läkare i primärvården. För-
bundet framhöll att det enda säkra sättet att skapa kontinuitet är att hela befolkningen får rätt att välja en 
egen fast läkare. Förbundet pekade också på Västra Götalandsregionens system med fastläkarstimulans 
som exempel på en möjlig väg för alla Sveriges regioner att uppnå målet. 

Läkarförbundet har också deltagit i så kallade dialogmöten med 
såväl Myndigheten för Vårdanalys som Socialstyrelsen. Båda 
myndigheterna har i uppdrag att följa primärvårdsreformen och re-
gionernas arbete med att utveckla en fast läkarkontakt. Förbundet 
framförde då sin syn på primärvårdsreform, och argumenterade 
även här för att listning bör ske på läkare och att ett lämpligt tak 
för antalet patienter per läkare behöver fastställas.

Parallellt med betoningen av fast läkare och listning på läkare har 
arbetet med att värna den nationella taxan bedrivits. I remissvaret 
på Utredningen för en god och nära vårds slutbetänkande fokuse-
rade Läkarförbundet på utredningens förslag om läkare som får 
ersättning enligt lagen om läkarvårdsersättning (nationella taxan). 
Dessa kritiserades och behovet av en behållen men reformerad 
nationell taxa betonades. I remissvaret avvisade Läkarförbundet 
också förslaget om patientkontrakt och kritiserade bristen på för-
slag om listning på läkare. 
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25

Läkarförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2020

Även när statsbudgeten för 2021 överlämnades till riksdagen inriktade Läkarförbundet sig på konsekven-
serna för vården. I förbundets budgetkommentar framhölls att de omfattande satsningarna på vården 
är mycket välkomna men att det behövs fler strukturella reformer för att uppnå målet om en fast läkare 
till samtliga svenskar. Reformer som förbundet vill se är nationell listning på egen läkare i primärvården, 
ökad nationell styrning och statligt ansvar för kompetensförsörjningen.

Förbundets företrädare har under året också haft ett antal mer eller mindre formella kontakter med olika 
partiers företrädare. Syftet har varit att diskutera hälso- och sjukvårdspolitik och föra fram förbundets 
syn på hur vården bör vara organiserad för att uppnå sina mål. Förutom frågan om primärvårdsreform 
och fast läkarkontakt har mötena också bland annat handlat om momsfrågan för privatläkare och den 
nationella taxans framtid. 

För att få igång förhandlingarna om ett nytt avtal om nationella taxan för 2021 skickade Läkarförbundet 
i början på oktober ett brev tillsammans med Fysioterapeuterna till socialminister Lena Hallengren. Skri-
velsen var en uppmaning till socialministern att inleda en dialog med Sveriges Kommuner och Regioner 
och på så vis få igång förhandlingarna.

Vårdplatsbristen synliggjord 
I samband med pandemin blev den av Läkarförbundet sedan länge påtalade bristen på vårdplatser på 
landets sjukhus uppenbar för alla. Läkarförbundet lyfte detta i flera debattartiklar och intervjuer i medi-
erna under året.

Frågan om antalet vårdplatser kunde också lyftas formellt i remissvaret gällande utredningen Hälso- och 
sjukvård i det civila försvaret (SOU 2020:23). Läkarförbundet framhöll där att grunden för civil beredskap 
inför kriser är att hälso- och sjukvården i fredstid fungerar. Läkarförbundet anser därför att regionerna 
ska dimensionera vården och vårdplatserna för att klara de behov som finns i fredstid. Samtidigt måste 
dimensioneringen ta höjd för tillfälliga toppar som vid större olyckor eller epidemier. En statlig myndighet 
bör enligt Läkarförbundet få huvudansvaret för att säkerställa att regioners och kommuners förberedel-
se inför kriser verkligen sker och att vården är likvärdig över hela landet: Myndigheten bör också ha 
möjlighet att vidta kännbara åtgärder för de regioner som inte säkerställer en tillräcklig krisberedskap.

Årets januarimingel hade också vårdplatser och statlig styrning som tema. En panel bestående av SKR:s 
ordförande Anders Knape, socialminister Lena Hallengren och socialutskottets ordförande Acko Ankar-
berg Johansson diskuterade frågan. Förbundet fick då också tillfälle att understryka att den långsiktiga 
finansieringen av välfärden behöver säkras och att det behövs en mer sammanhållen statlig styrning. 

Krav på ökat statligt ansvar för hälso- och sjukvården
Inspel på Saco:s skattepolicy lämnades i januari. Läkarförbundet har särskilt lyft fram att det behöver 
framgå att välfärdens långsiktiga finansiering ska tryggas och att det är viktigt med bred politisk enighet 
i både frågan om finansieringen och dess åtagande. 
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Läkarförbundet gjorde på samma tema skriftliga inspel till Välfärdskommissionen inför temamötet om 
styrning i maj. Läkarförbundet poängterade bland annat att välfärdens långsiktiga finansiering och dess 
åtagande bör diskuteras i Välfärdskommissionen, trots att finansieringsfrågan inte är en fråga inom ra-
men för direktiven. 

Det andra temamötet handlade om digitalisering. Läkarförbundet lyfte då särskilt behovet av ökade re-
surser för att garantera en robust infrastruktur för välfärdens digitalisering. Åter efterlyste förbundet mer 
av statlig styrning, med hänvisning till att regionerna och Sveriges Kommuner och Regioner inte kunnat 
visa att de kan koordinera och ta ett samlat ansvar av digitaliseringen av vården. Läkarförbundet lade 
även fram ett förslag om mer delaktighet från professionens sida i arbetet med en förvaltningsgemen-
sam digital infrastruktur. 

Läkarförbundet gjorde under vintern inspel till utredningen Hälso- och sjukvårdens beredskap. Tonvikt 
lades vid vikten av att stärka hälso- och sjukvården i fredstid eftersom det är en grund vid en eventuell 
kris och att staten måste ha det slutliga ansvaret vid kriser, inte regionerna och kommunerna. Regionerna 
har tydligt visat att de inte kan ha detta ansvar.

Läkarförbundet bidrar i kunskapsstyrningen 
Efter en utvärdering i januari av Läkarförbundets överenskommelse med Sveriges Kommuner och Re-
gioner om kunskapsstyrning, har arbetet fortsatt med att nominera ledamöter till de nationella arbets-
grupperna (NAG) inom ramen för nationellt system för kunskapsstyrning. Läkarförbundet är förmedlande 
länk till specialitetsföreningarna som ska nominera representanter till nationella programområden och 
arbetsgrupper i systemet.

Läkarförbundet svarade i november på en remiss om betänkandet Ett nationellt sammanhållet system 
för kunskapsbaserad vård – ett system, många möjligheter (SOU 2020:36). Läkarförbundet tillstyrker i 
huvudsak utredningens förslag, men saknar en reglerad fortbildning för hälso- och sjukvårdspersonal. 
Förbundet argumenterade också för en reglering av en Medicinskt Ansvarig Läkare (MAL) i den kom-
munala hälso- och sjukvården.

SJUKVÅRDSPOLITIK
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Basverksamheterna
Demokratistödet

Fullmäktige 2020
Läkarförbundet genomförde Fullmäktigemötet den 18–19 november. Förbundet fick en ny ordförande, 
Sofia Rydgren Stale, som efterträdde Heidi Stensmyren som lett förbundet under sex år. Fullmäktigemötet 
genomfördes digitalt och behandlade bland annat förbundets första heltäckande politiska program, en 
ny strategi för åren 2020–2025 och 63 motioner. Den pågående pandemin föranledde fem motioner om 
arbetsskada/arbetssjukdom kopplad till covid-19. De handlade om möjlighet till arbetsskadeersättning vid 
insjuknande i covid-19 eller andra sjukdomar relaterade till arbetet och bifölls helt eller delvis. Därutöver 
berörde många motioner frågor angående anställningsvillkor, arbetstid och lön.

Förbundets etablerade traditioner liksom avtackning av avgående ordförande fick alla genomföras via 
en digital festlighet.

Förbundsstyrelsen
Pandemin kom att få en stark prägel på styrelsens 
arbete under året. De ordinarie tio sammanträdena 
fick utökas till elva, varav ett internat. Därutöver hölls 
elva extra sammanträden för en sammanlagd mö-
tesmängd på 22 sammanträden. Hälften av de 22 
mötena behövde genomföras med kort varsel på ex-
traordinära tider och ofta under tidspress. Styrelsen 
genomförde dessa och kunde trots omständigheterna 
också genomföra samtliga centrala demokratiska 
samlingar för förbundet, så som fullmäktigemötet, 
ordförandekonferens och läkardagar. 2020 erbjöd 
utan jämförelse den tyngsta arbetsbörda som ålagts 
en styrelse i förbundets historia såvitt är känt.

När Corona nådde Sverige med full kraft under mitten 
av mars fick Förbundsstyrelsen dels frångå fysiska 
möten, dels berördes inledningsvis fyra och seder-
mera sex av ledamöterna omedelbart av sjukvårdens 
omställning för att möta pandemin. De kallades alltså 
in till intensivvården. Alla övriga i styrelsen berördes 
indirekt. Samtidigt som tillgången till styrelsens le-
damöter minskade på grund av detta, inkluderande 
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ordförande, ökade behovet av dem. Mängden frågor som behövde behandlas, tidspressen att lösa dem 
och själva angelägenheten i dem eskalerade under hela våren.

2020 var avsett som planeringsår med skapandet av förbundets första heltäckande politiska program 
och en ny långsiktig strategi. Båda kräver demokratiska processer och omfattande dialoger. Förbunds-
styrelsen kunde trots omständigheterna leda detta arbete och båda dokumenten kunde överlämnas till 
fullmäktigemötet. Styrelsen hanterade också sina sedvanliga åtaganden och bland dem blev framför allt 
riskhantering och kapitalförvaltningen både mer utmanande och omfattande för styrelsen under året. 
Året var också tid för avtalsrörelse, som även den kunde genomföras trots att alla parter mötte bety-
dande svårigheter med pandemin. Avtalsrörelsen fullföljdes med avtal inom nästan alla sektorer, som 
rapporteras separat i denna rapport. 

Arbetslivsgruppen
Arbetslivsgruppen är det rådgivande organet till Förbundsstyrelsen som utreder och ger rekommenda-
tioner i arbetsmiljöfrågor. Förbundet ställde om under pandemin och flyttade alla resurser som kunde 
flyttas till medlemsnära aktiviteter – tillströmningen av medlemmar och frågor stegrade dramatiskt och 
medlemmarnas behov behövde mötas. Inledningsvis planerade ALG därför att vila sin verksamhet för 
att lösgöra resurser. Det blev inte långvarigt eftersom det snabbt visade sig att arbetsmiljöfrågorna för 
medlemmar blev några av de mest akuta och aktuella. I maj var rådet åter i full aktivitet och året prägla-
des mycket av arbete i gränslandet mellan arbetsmiljö och smittskydd. Av den anledningen hade ALG 
också stöd av Hygienläkarföreningen under året. Rådets arbete kom att spänna över många av frågor-
na som vi nu ser som kännetecknande för pandemin, som skyddsutrustning, skyddsombudens villkor 
och arbetsskador relaterade till Covid-19. Ett flertal aktiviteter och (digitala) möten genomfördes under 
året och ALG var aktivt i de (digitala) nätverk som upprättades mellan skyddsombud för tät avstämning. 
Sin beredande roll fick rådet koncentrera till Välfärdskommissionen1, där rådet drev förbundets syn på 
kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Rådet höll också kontakten med AFA2 levande och medverkade 
vid dess FoU-dag under året. Arbetet i rådet leddes hela året av Marina Tuutma ur Förbundsstyrelsen.

Nätverket för skyddsombud – som utöver dem och ALG också omsluter anställda vid föreningar och 
förbund liksom de föreningsordförande som valt att medverka – har som regel en träff per vecka med 
ett fyrtiotal medverkande.

Etik- och Ansvarsrådet
Även EAR planerade att vila sin verksamhet till förmån för medlemsnära stöd, men inte heller detta råd 
vilade särskilt länge eftersom etikfrågorna snabbt seglade upp som trängande och angelägna med an-
ledning av pandemin. Redan i april flammade frågan om prioritering inom intensivvården upp och rådet 

1  Välfärdskommissionen är ett regeringsorgan under finansdepartementet vars uppdrag går ut på att identifiera och analysera 
konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden. Kommis-
sionen samlar företrädare för stat, kommuner, regioner och centrala arbetstagarorganisationer.
2  Afa Försäkring är ett försäkringsbolag som ägs av arbetsmarknadens parter och drivs utan utdelning till ägarna. Försäkring-
arna går genom kollektivavtal och ger ersättning vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Nästan 
90 procent av alla som jobbar i Sverige, 4,9 miljoner människor, omfattas.
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bistod Socialstyrelsen med stöd att utforma nationella principer. Frågan om etisk stress flammade upp 
i samma veva och kort därefter engagerades rådet på samma sätt i utformandet av de nationella prin-
ciperna för prioritering av rutinsjukvården. Frågan om prioritering höll i sig under året när den omsider 
berörde privata försäkringar. Frågan om vården av våra äldre var hela tiden i fokus och rådet var verksamt 
större delen av året med att driva förbundets syn på äldrevården genom opinionsbildning, konferenser 
och seminarium och det politiska arbete som sker genom direkt kontakt med myndigheter. Förbundet har, 
genom EAR, varit angelägna om att IVO3 genomför en granskning av hur äldrevården hanterats under 
pandemin, vilken också inleddes, EAR övergick därmed till att insistera på att IVO återkopplar sina fynd 
skyndsamt. Rådet var verksamt också i angränsande frågor som inte fick samma mediala fokus, men som 
pandemin gjorde till trängande, så som frågan om vård till patienter utan permanent uppehållstillstånd. 

Sommaren 2020 hjälpte en läkare en patient drabbad av ALS att ta sitt eget liv, och rådet fick därmed 
engagera sig i frågan om dödshjälp under hela året, både med och utan anknytning till pandemin. Rådet 
fick också anledning att engagera sig i den nya överenskommelsen om samverkansregler mellan SKR 
och läkemedelsindustrin. Överenskommelsen reglerar möjligheterna för läkemedelsindustrin att finansiera 
eller på andra sätt påverka sjukvård och Läkarförbundet underställer sig frivilligt samma överenskom-
melse även om förbundet inte är part. Inte heller Läkarförbundets verksamhet får finansieras eller på 
andra sätt påverkas av läkemedelsindustrin. Pandemin gjorde naturligtvis även denna fråga mer aktuell 
än den kanske annars hade varit. Trots omständigheterna kunde rådet hålla sina samarbeten levande, 
till exempel med Svenska Läkaresällskapets Delegation för Medicinsk Etik som man varje år genomför 
en gemensam konferens med, även 2020 då 150 medverkande anslöt trots omständigheterna. Rådet 
kunde rentav bygga nya samarbeten under året, som till exempel med Sveriges Tandläkarförbunds 
Etikkommitté. 

Till rådets ansvar hör också att bereda och rekommendera utdelning ur Läkarförbundets forskningsfond. 
Det genomfördes även 2020. Det är också EAR som utreder medlemmar som agerar i strid med förbun-
dets etiska regler och lämnar rekommendation till Förbundsstyrelsen avseende eventuell uteslutning av 
medlem. Sådana utredningar behövde tyvärr göras även 2020. Rådet leddes under hela 2020 av Torsten 
Mossberg ur Förbundsstyrelsen.     

Förhandlingsdelegationen
Förhandlingsdelegationen är Förbundsstyrelsens rådgivande organ i alla frågor om avtal på arbets-
marknaden och till skillnad från övriga råd ges ofta delegation från Förbundsstyrelsen att genomföra 
förhandlingar. Den leds som regel av förbundets ordförande och det var därmed Heidi Stensmyren under 
2020 fram till november då hon avlöstes av Sofia Rydgren Stale. Delegationen gick in i året medveten 
om att det var ett avtalsår och hade en gedigen planering med generöst avsatt tid för arbete, men man 
förutsåg givetvis inte omständigheterna som denna avtalsrörelse skulle komma att behöva genomföras 
under. Alla avtalsår är krävande för delegationens ledamöter med fördubbling av antalet möten och den 

3  IVO är en statlig myndighet bekant för alla läkare, som ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdsper-
sonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar 
också för viss tillståndsprövning.
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mötestid som behövs jämfört med övriga år. Under 2020 blev det betydligt mer än så men av större be-
tydelse för delegationen är nog att dessa möten försvårades så till den milda grad. Det var inte bara en 
fråga om pandemins direkta effekter och att distansmöten är otillfredsställande lösningar för intensiva 
dialoger. Eller ens faktumet att delegationens ledamöter alla är läkare som också mobiliserades för att 
möta pandemin och därmed inte kunde vara lika tillgängliga för delegationen. 

Mest utmanande blev att avtalsrörelsen som sådan var kaotisk, med ständigt nya besked om att för-
handlar skulle avbrytas, återstartas, avbrytas igen och gamla avtal behövdes förnyas och förlängas. 
Både gamla förlängda avtal och framförhandlade nya blev föremål för täta justeringar och ändringar. 
Tidigare perifera avtal som inte är del av avtalsrörelsen blev plötsligt angelägna och behövde hanteras, 
inte minst krislägesavtalet men också frågan om medicinstudenters lön blev trängande när studenter 
mobiliserades för att bistå i hanteringen av pandemin. Frågan om semesterplanering blev 2020 också 
på ett oförutsett sätt en fråga av stora proportioner för delegationen att hantera. 

Läkarförbundet bygger sina avtalsrörelser med långvarig förberedelse och planering, kunskapsinsam-
ling och metodik. För Förhandlingsdelegationen blev året en stor utmaning att hålla i och omsätta all 
förberedelse. Faktum är att det var mycket svårt att hålla isär, hålla reda på och hålla sig uppdaterad i 
strömmen av olika besked, som praktiskt taget alltid hade extremt kort (eller inget) varsel. Situationen 
kan läsas i att delegationen genomförde alla sju planerade möten, varav ett internat, och till det kom tju-
go (20) extrainkallade möten under 2020. Av de senare hade inte ett enda möte längre tids varsel än tre 
dygn och hälften av dem hade ett dygns varsel. Förhållandena var givetvis liknande på arbetsgivarsidan.

Strapatserna belönades. Förbundet ingick i nya 
krislägesavtal4 anpassade för medlemmarna, 
HÖK-17 och MedStud-17 kunde förlängas på vill-
kor som var acceptabla för medlemsgruppen och 
omsider ersättas med nya avtal med SKR som 
preliminärt måste beskrivas som gynnsamma 
för förbundets medlemmar5. Förhandlingsdele-
gationen genomför alltid en systematisk utvär-
dering av både avtalsrörelsen som sådan, och 
utfall, som kommer att ge slutligt besked om 
effekterna för medlemmarna, men denna kun-
de bara startas under året och rapport åter-
kommer i nästa års verksamhetsberättelse. 
Bland förbundets hjärtefrågor fanns inte minst 
utfasningen av beredskap B och retroaktivitet i 

4  Avtalen är olika för sektorer, där privat sektors krislägesavtal kallas Personalförsörjningsavtal. 
5  Alla avtal med SKR benämns HÖK (Huvudöverenskommelse), åtskilda genom årtal för avtalets ingående. Det avtal som 
ingicks är alltså HÖK-20. En HÖK är ett huvudavtal och har i sin tur sex stora delområden, som också är avtal. Läkarförbundet 
har ett av dessa sex och det är inom detta som ”MedStud” avtalen finns.
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lönerevisionen, som båda gick igenom. Förbundet kunde också fullfölja förhandling rörande den natio-
nella taxan med höjningar och den separata frågan om reglering av taxan för digital vård kunde också 
fullföljas framgångsrikt. Nytt omställningsavtal kunde ingås med SKR och Sobona6, kallat ”KOM-KR”7, 
Härutöver en större mängd avtal och överenskommelser av stor betydelse för stunden men av mindre 
långsiktig innebörd, som till exempel undantagen för överläggning vid avstängning på grund av smitta. 
Nya avtal ingicks också med Arbetsgivaralliansen8 och KFO9. 

Parallellt löpte den större diskussionen om ett förändrat framtida LAS vidare, där delegationen är enga-
gerad, men denna nationella dialog hade fler längre avbrott med anledning av pandemin och fortsatte 
in i 2021.

Förbundet skapade under 2020 ett nätverk för stödjandet av framför allt förhandlingsarbetet (med an-
gränsande frågor). Nätverket bestod av ordföranden för lokalföreningar och Förhandlingsdelegationen, 
liksom ordförande för yrkesföreningarna. Det omsluter runt 70 personer och nätverket började mötas 
(digitalt) två till tre tillfällen per vecka när turbulensen förorsakad av pandemin var som mest intensiv. 
Mot årets slut övergick man till en träff per vecka. Dessa träffar medger spridandet av aktuell information 
från förbundet och inte minst utbyten av erfarenheter och metoder föreningarna emellan.

Kapitalplacerings - och fastighetsrådet 
Kapitalplacerings- och fastighetsrådet (KPFR) är Förbundsstyrelsens rådgivande organ i frågor om 
förvaltningen och förbundets kapitaltillgångar och det kapital som är placerat i fastigheter. I praktiken 
därmed vården av förbundets strejkkassa. Den globala pandemins effekter för finansmarknaden kom att 
prägla rådets år. Någon plan för att rådets verksamhet skulle bli vilande, som de flesta övriga råd, gjordes 
aldrig eftersom det redan mycket snabbt blev tydligt att året skulle bli turbulent. Rådet hade planer för 
fortbildningsinsatser på temat finansiella instrument som däremot fick skjutas till nästa år. 

Utöver sina planerade ordinarie åtta möten, varav ett internat, kallades rådet samman tjugotvå (22) 
gånger under året för extrainsatta möten, de flesta koncentrerade till det första halvåret då turbulensen 
på finansmarknaden var extrem. Inledningen av årets såg skador på förbundets kapital genom framför 
allt ras på börser. Detta sammanföll olyckligt med den minskning av förbundets likviditet som var pla-
nerad och orsakad av investeringarna i renoveringarna av fastighetsbeståndet. Rådet stärkte förbun-
dets likviditet genom upptagande av fastighetslån (Handelsbanken) som klarade likviditeten genom de 
kritiska månaderna under våren. Åtgärderna ökade förbundets låneexponering, men kunde sedermera 
återställas. Mot årets slut hade skadorna på förbundets kapital återhämtats i takt med att den finansiella 
marknaden stabiliserats och värden återförts, och rådet kunde i kraft av det sänka låneexponeringen 
igen och stärka förbundets soliditet. Innan 2020 var slut var hela nedgången som drabbade förbundet 

6  Sobona är de kommunala företagens arbetsgivarorganisation. Den skapades 2018 genom att de tidigare KFS och Pacta gick 
samman.
7  Kompetens- och omställningsavtalet, som reglerar förbyggande arbete och arbetet med uppsagda medarbetare.
8  Arbetsgivaralliansen är de ideella och idéburna organisationernas arbetsgivarorganisation.
9  KFO gick 2021 samman med Idea och heter idag Fremia, men hette KFO under 2020. Det är arbetsgivarorganisationen för 
organisationer inom samhällsnytta och kooperation, men också ideella och idéburna organisationer så som Arbetsgivaralliansen.
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under våren tillbaka på goda nivåer. Förbundets likviditet förblev fortsatt relativt låg med anledning av 
investeringarna i fastighetsbeståndet, men detta saknade anknytning till pandemin och återställs vid 
renoveringarnas fullföljande. Rådets arbete leddes under 2020 av Johan Styrud ur Förbundsstyrelsen.

Rådet för Läkemedel, IT och Medicinteknik 
Med anledning av pandemin och behovet att koncentrera resurser till medlemsnära aktivitet i förbun-
det, beslutade Förbundsstyrelsen att Rådet för Läkemedel, IT och Medicinteknik (RLIM) skulle vila sin 
verksamhet för att frigöra resurser under 2020. Rådet såg därför relativt lite verksamhet under detta år 
men genomförde fem planerade möten varav ett internat. Verksamheten kretsade kring dialoger med 
Inera10 och Lif11. Rådets arbete med den nationella läkemedelsstrategin (NLS) kunde fortsättas, liksom 
rådets medverkan vid Vitalis12. Rådet formulerade också en rekommendation till förhållningssätt från 
förbundet till att digitala vårdföretag började köpa apotek. Rådet engagerade sig särskilt i riskerna med 
koncentrerade elektrolyter under året och höll en konferens på temat under maj. Under 2020 leddes 
rådets arbete av Karin Båtelson ur Förbundsstyrelsen. 

Sjukvårdspolitiska Arbetsgruppen
Den sjukvårdspolitiska arbetsgruppen var Förbundsstyrelsens beredningsorgan för sjukvårdspolitiska 
frågor. Dess ledamöter var Förbundsstyrelsen i sin helhet. Rådet upplöstes vid årets slut och dess ansvar 
och uppgifter återtogs till Förbundsstyrelsen. Dess uppdrag under 2020 dominerades av skapandet av 
förbundets första heltäckande politiska program. Rådet sammanträdde fem gånger under året, men var 
verksamt vid betydligt fler tillfällen i arbetet med att demokratiskt processa och förankra programmet. 
Rådet leddes av Heidi Stensmyren under 2020, avlöst av Sofia Rydgren Stale i november. 

Utbildnings- och Forskningsrådet
Såsom andra råd, behövde också Utbildnings- och Forskningsrådet (UFO) vila sin verksamhet för att 
frigöra såväl tjänstemän som förtroendevalda till uppgifter i det medlemsnära arbetet, med anledning 
av pandemin. Men också i likhet med flera andra råd, kunde UFO aldrig helt vila sin verksamhet, inte 
minst som flera frågor som direkt berör rådets ansvarsområden blev mycket aktuella. Rådet genomförde 
fem möten, varav ett internat. UFO är Förbundsstyrelsens rådgivande organ i alla frågor rörande den 
medicinska vetenskapen och dess utbildning, vidareutbildning och forskning. Under året blev frågan om 
pandemins påverkan på medlemmarnas utbildning snabbt aktuell och rådet var året ut verksamt med att 
bevaka och utreda frågan, samt driva förbundets politik. Det avsåg inledningsvis grundutbildning men 
inom kort även vidareutbildning. Arbetet fortsatte in i 2021 (då rådet återfick resurser att arbeta med full 
kraft) och i detta arbete kunde rådet vidmakthålla sina nätverk och samarbetet inte minst med Svenska 
Läkaresällskapets delegation för utbildning. Rådet planerade egentligen fortsatt arbete med de hjärtefrågor 
som förbundet har inom dess ansvar, inte minst målbeskrivningarna för ST/BT, (vidare)utbildningsplatser 
och det nya systemet för kunskapsstyrning. Sådant arbete kunde också genomföras hela året men inte 

10  Inera är ett aktiebolag som ägs av SKR, med uppdrag att skapa förutsättningar för att digitalisera välfärden, genom att förse 
ägarna med gemensam digital infrastruktur och arkitektur.
11  Lif är branschorganisationen för de forskande läkemedelsföretagen i Sverige.
12  italis är en mässa kring eHälsa och framtidens vård och omsorg.
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i den omfattning rådet planerat, eftersom pandemin 
dels trängde undan resurser, dels fångade rådets 
kvarvarande resurser i frågor som pandemin gjorde 
till prioriterade. Rådet lyckades dock ta den närmare 
titt på glesbygdsmedicinen man planerat, med hjälp 
av Svensk Förening för Glesbygdsmedicin. Rådet pri-
oriterade också att genomföra det sista Universitets-
rondmötet. Det ägde rum på Sahlgrenska akademin 
i Göteborg. Utöver rådets ordförande medverkade 
representanter från Västra Götalands läkarförening, 
SLF Student Göteborg, Sahlgrenska akademin och 
Västra Götalandsregionen diskuterade bland annat 
förutsättningarna för forskning, läkarstudenternas 
lärandemiljö samt den nya sexåriga läkarutbildningen. 

En ytterligare prestation från rådet detta år var att 
båda årliga studierektorskonferenser genomfördes, 
trots betydande hinder. De behövde naturligtvis ge-
nomföras digitalt och per distans. Konferenserna 
samlade mellan 100 och 190 medverkande och gavs 
starkt positiv återkoppling av deltagarna i utvärde-
ringen.

Rådet leddes under året av Sofia Rydgren Stale.

Ordförandekonferens
Värdföreningarna för 2020 års ordförandekonferens, som planerade konferensen till Varberg, fick flytta 
konferensen till år 2021. I dess ställe kallade Förbundsstyrelsen i samråd med värdföreningarna till en 
avkortad ordförandekonferens genom distansmöte (digitalt). Mötet ägde rum den 23 april och kunde 
genomföras med normal medverkan och utan betydande tekniska problem trots att Läkarförbundet då 
ännu inte hade upparbetat de tekniska plattformar och förmågor inom digitala möten som erhölls senare 
under våren. 

Konferensen diskuterade situationen för handen med pandemin, med inriktning mot avtals- och förhand-
lingsfrågor. Det hanns också med en planerad genomgång av arbetet med den planerade strategin för 
nästkommande fem år, liksom Läkarförbundets politiska program.

Läkardagar
Under året samordnades genomförande av lokalföreningarnas och specialitetsföreningarnas represen-
tantskap till gemensamma Läkardagar den 13 maj respektive 13 oktober. Förbundsstyrelsen axlade 
ansvaret för organiseringen av dessa. En särskild genomgång av arbetet med den planerade strategin 
för nästkommande fem år, liksom Läkarförbundets politiska program, gjordes under den gemensamma 
programpunkten.

 

 

Om 
läkarutbildningens 
kvalitet 
Grundutbildningsenkäten 2020 
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Lokalföreningarnas representantskap sammanträdde digitalt den 13 maj under Läkardagen. Under 
Lokalföreningarnas representantskap den 13 maj mötet diskuterades framförallt Covid-19 och dess på-
verkan på lokala förhandlingar liksom centrala överenskommelser kring arbetstid, skyddsutrustning och 
jour. En särskild genomgång av arbetet med den planerade strategin för nästkommande fem år, liksom 
Läkarförbundets politiska program, gjordes.

Vid Specialitetsföreningarnas representantskap den 13 maj diskuterades också Covid-19, men med 
fokus på dess påverkan på läkares utbildning samt hur vårdskulden ska hanteras jämte forskning och 
utbildning. Representantskopet noterade också med stor sorg att dess ordförande Ragnar Westerling 
hastigt avlidit den 5 maj. Ordförande för UFO, Sofia Rydgren Stale, axlade interims ordförandeskapet 
till dess ny ordförande kan väljas vid höstens möte. Vid representantskapet den 13 oktober valdes Peter 
Elbe till ny ordförande.

Internationellt
Nordic Medical Council 
Läkarförbundet är medlem i Nordic Medical Council, som är ett samarbetsorgan för läkarförbunden 
inom Norden. Trots global pandemi lyckades rådet sammanträda, inte minst som första sammanträdet 
på Island inträffade innan pandemin slagit till mot Norden. Årets andra möte blev digitalt. Rådet används 
bland annat för samordning av förbundens politik i andra internationella organ så som CPME och WMA 
(se nedan), men också för utbyte rörande nationella frågor som till exempel dyra mediciner för sällsynta 
sjukdomar, där förbunden har en samsyn och bistår varandras nationella arbete. Under 2020 blev det 
andra mötet av naturliga skäl helt dominerat av pandemin och rådet kartlade situation och utveckling 
i respektive land. Läkarförbundet kunde på så vis konstatera att de olika länderna hanterat pandemin 
med mycket olika grad av framgång, vilket kom att påverka Läkarförbundets agenda på hemmaplan. 
Heidi Stensmyren företrädde Läkarförbundet i rådet under 2020. 

Comité Permanent des Médecins Européens
CPMEs är de europeiska läkarförbundens samarbetsorgan för påverkan av EU och europeisk sjukvårds-
politik. Organisationen berör inte fackliga frågor. På grund av pandemin kunde organisationens möten 
inte genomföras under våren, men den kunde över hela året samla data och rapporter och på så vis bli 
en viktig informationskälla för alla medlemmar (och nationer), i synnerhet när behovet av information 
var som störst och tillgången som sämst. Från och med sommaren kunde möten genomföras, digitalt. 
Vid dessa möten har Läkarförbundet bidragit med data från Sverige och de kunskaper förbundet kun-
nat samla. Eftersom Sveriges strategi för hanterandet av pandemin blivit globalt uppmärksammad, har 
förbundet också presenterat denna i flera forum. Under hösten behandlades framför allt frågan om vac-
cination, vilken orsakade debatter och oenighet bland medlemsorganisationerna. Några gemensamma 
ställningstaganden rörande vaccinationer kunde aldrig uppnås. Däremot kunde CPME leverera såväl 
en konferens som gemensam policy rörande läkares digitala färdigheter.
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Union to Union
Union to Union är de fackliga centralorganisationernas (Sacos, TCOs och LOs) gemensamma organi-
sation för internationellt arbete med fackliga rättigheter. Syftet är att stärka fackliga rättigheter och hjälp 
med skapandet av fria fackföreningsrörelser globalt. Organisationens insatser genomförs som regel av 
medlemsförbund i centralorganisationen och finansieras huvudsakligen genom SIDA. Sveriges läkarför-
bund har varit engagerat i stöd till utvecklingen av Läkarförbundet på Kuba och är representerat i Union 
to Unions styrelse och dess förbundsråd. År 2020 präglades av arbete med det så kallade Handslaget. 
Detta är en förnyad gemensam överenskommelse mellan centralorganisationerna rörande organisatio-
nens roll och mandat.   

Union Européenne des Médecins Spécialistes
UEMS är en samarbetsorganisation för alla europeiska specialitetsföreningar. Läkarförbundet är medlem 
och dess delegation leddes under året av Sofia Rydgren Stale. Organisationen har som mål att stärka 
specialistutbildningar i Europa och säkerställa höga nivåer på medicinsk praktik. Man har flera andra 
mål med anknytning till specialiteter och specialister, som till exempel främjandet av den fria rörligheter 
för dessa läkare inom EU. Vårmötet 24-25 april blev inställt på grund av pandemin men en omröstning 
genomfördes via e-post rörande de nya europeiska riktlinjerna för specialistutbildningar (European Trai-
ning Requirements). Det visade sig dock att omröstningsprocessen blev oöverskådlig. Sofia Rydgren 
Stale skrev därför tillsammans med de nordiska länderna ett gemensamt brev till UEMS ledning för att 
påpeka svagheterna i omröstningsprocessen. UEMS kunde genomföra sitt höstmöte digitalt och mötet 
antog nya rekommendationer för specialistutbildning i geriatrik, öron-näsa-hals, pediatrisk neurologi och 
pediatrisk kirurgi. Pandemins påverkan på specialistutbildning och fortbildning var ett givet diskussions-
ämne, liksom behovet av nya digitala lösningar för utbildningar och examinationer på europeisk nivå.Sofia 
Rydgren Stale ledde också det årliga mötet för 20 svenska UEMS sektionsrepresentanter i september 
där sektionerna rapporterade om sin verksamhet med europeiska examinationer och harmoniserade 
ST-målbeskrivningar och projektidéer för EU:s hälsoprogram. Mötet berörde också EU4Health13 och 
ackrediteringen av vetenskapliga kongresser via EACCME14. 

World Medical Association
World Medical Association är den världsomspännande organisationen för läkarförbunden. Sveriges 
läkarförbund är medlemmar, och axlar ordförandeskapet 2021. Förbundet representerades under 2020 
av Heidi Stensmyren. Årets verksamhet inom WMA fick som överallt annars en prägel av den globala 
pandemin, även om organisationen sedan en längre tid är anpassad för distansmöten och därför kunde 
upprätthålla sin förmåga att fungera bättre än de flesta. Läkarförbundet är mycket engagerade i framför 
allt etikfrågor och hade nyligen ordförandeskapet i Ethics Committee. Under 2020 arbetade förbundet 
fortfarande i den grupp som utvecklar policyn International Code of Medical Ethics (ICoME), där utöver 

13  EU4Health eller EU för hälsa är ett program beslutat av EU som ska investera 5,3 miljarder euro som komplement till med-
lemsländernas folkhälsopolitik.
14  uropean Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME) är ett ackrediteringsinstitut för medicinsk vio-
dareutbildning, upprättat av UEMS. 
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Heidi Stensmyren också EAR (se ovan) involverades. Policyn är en global motsvarighet till Läkarför-
bundets egna etiska regler. Under 2020 fick förbundet igenom sin vilja att regler om marknadsföring av 
medicinska tjänster måste omfattas av policyn. WMA som organisation (därmed även förbundet) kunde 
under året anta nya policies om bland annat stamcellsforskning, gensax, åtgärder mot organhandel, 
rättvis fördelning av kommande Covid-19 vaccin och stöd till läkare under pandemin. I den sistnämnda 
policyn uppmanar WMA till adekvat finansiering av hälso- och sjukvården, tillhandahållande av tillräck-
lig skyddsutrustning och till att Covid-19 ska kunna ses som en arbetssjukdom. WMA antog också en 
reviderad version av WMA Declaration of Oslo on the social determinants of health, där Läkarförbundet 
ansvarat för översynen. I den uppdaterade versionen har bland annat förts in skrivningar om Universal 
Health Coverage (tillgång till hälso- och sjukvård för alla) och FN:s globala mål för hållbar utveckling. 
Och förstås – WMA valde Läkarförbundets dåvarande ordförande Heidi Stensmyren till WMAs president 
2021–2022. Härutöver har förbundet arbetat med fem ytterligare policies under året, som ännu är i be-
redning. Dessa handlade om bl.a. genterapi, transplantationsrelaterad brottslighet, tillgång till läkemedel 
och vård i livets slutskede.  

Politikutveckling
Åsiktspanelen DocPoll 
En ny panel för vår opinionspanel DocPoll rekryterades under 2020. Ca 6 800 medlemmar anmälde sig, 
vilket är ungefär dubbelt så många som 2019. Resultaten används för förhandlingar, kunskapsinhämtning 
och mediala kontakter för att föra fram våra frågor med större effekt.

De enkäter som genomfördes under 2020 rörde avtalsrörelsen, utbildningssituationen under pandemin, 
arbetssituationen och läget beträffande skyddsutrustning, oro för vårdskulden, oro för vila och återhämt-
ning och om arbetstid. Insatsen från åsiktspanelen har bidragit till att Läkarförbundet har kunnat agera 
utåtriktat och delta i debatten på olika sätt under pandemin. 

Det nationella kunskapsprovet
Läkarförbundet medverkar i referensgruppen för det nationella kunskapsprovet. Inom ramen för det ar-
betet meddelade Umeå Universitet att 43 procent av 1084 examinander har fått godkänt i det teoretiska 
provet sedan provet infördes 2016, och 73 procent har fått godkänt i det praktiska provet. Eftersom Umeå 
Universitet bara kunnat genomföra ett teoriprov och ställt in alla praktiska prov under året på grund av 
pandemin beslutade Socialstyrelsen att årets examinander fick möjlighet att göra både författningskursen 
och den praktiska tjänstgöringen före det praktiska provet för att underlätta legitimationsprocessen. Det 
fördes också diskussion om ändringar i provets konstruktion som successivt måste anpassas till den 
nya legitimationsgrundande läkarutbildningen.

Särskilda förordnanden
Läkarförbundet anser att man under vissa förutsättningar ska få anställas som icke legitimerad läkare, 
men det bör i regelverket tydligare framgå att icke legitimerade underläkarna alltid ska ha tillgång till 
handledare. Den politiken framfördes under Socialstyrelsens hearing under året och i separata direkt-
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kontakter med myndigheten. I samma dialoger framförde förbundet sin politk avseende Socialstyrelsens 
bedömningar av utlandsstuderande som ansöker om särskilt förordande att utföra läkaryrket som icke 
legitimerad, hanteringen av AT-läkare med anledning av pandemin och myndighetens praxis om arbete 
på renodlad akutmottagning. 

Arbetskraftsinvandring
Läkarförbundet har medverkat i möten för Saco:s federationsinterna arbetsgrupp för utredningen Åtgär-
der för att attrahera internationell kompetens och motverka utnyttjande av arbetskraftsinvandrare (Dir. 
2020:8). Arbetsgruppen framhåller att det är problematiskt att det i utredningen saknas en definition 
för högkvalificerad arbetskraft. Utredningen har inte heller tagit hänsyn till de reglerade yrkens krav på 
behörighet i samband med uppehållstillstånd för att söka arbete.

Kommunikationsverksamhet
Extern kommunikation
Arbetet med att bildsätta avtalsrörelsen gick på högvarv under årets första månader, fram till dess att 
Corona styrde om kommunikationen och flera planerade aktiviteter fick skjutas på framtiden. Samtidigt 
genomfördes en rad kommunikationsaktiviteter: 

 » Serien ”Livet som läkare” har legat på Aftonbladet TV sedan början av december och 
nådde 500 000 startade strömningar under vecka 8 som enligt Aftonbladet är ett mycket 
gott resultat.  

 » Tre patientfilmer kommunicerade. 

Serien ”Livet som läkare” nådde vecka 8 en halv miljon strömmningar på aftonbladet.se. 
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 » En kortfilm anpassad för sociala medier: ”En läkares vardag – nattjour på akuten”.

 » Sex läkarporträtt som sätter fokus på lön, ledarskap och läkares villkor.

 » En regional film: ”Västra Götalands läkare kräver förändring” kommunicerad. Ytterligare 
en film med Örebros läkarförening har spelats in, men har inte kommunicerats.

Från januari till mitten av mars besökte cirka 60 000 personer tryggvard.se. De personer som klickar sig 
in på tryggvard.se söker fördjupad information då filmer och utdrag från porträtt och krönikor med mera 
går att se/läsa i de kanaler de skjuts ut i. Cirka 120 000 har besökt tryggvård.se sedan sidan återakti-
verades i samband med avtalsrörelsen sommaren 2019, detta i relation till att vi hade ungefär 60 000 
besökare under hela avtalsrörelsen 2017 på tryggvard.se

Kommunikationen under avtalsrörelsen är integrerad och aktiviteterna i de egna och betalda kanalerna 
går hand i hand med de förtjänade, det vill säga redaktionell media. Resultat från arbetsmiljöenkäten 
har bland annat publicerats TV4 Nyhetsmorgon, Aftonbladet, DN och Expressen, men under årets första 
kvartal är två större inslag med koppling till avtalsrörelsens kommunikation värda att speciellt lyfta fram. 
Inslagen är ett resultat av vårt arbete. Först Kalibers granskning av olegitimerade läkare ensamma på 
akutmottagningar som vinklades till att många underläkare idag arbetar under orimliga förhållanden, 
med orimligt låg lön och ett orimligt stort ansvar. Sedan SVTs granskning av läkares övertid var inspire-
rad av Sjukhusläkarens granskning, vilken följdes upp med bland annat krönika av Heidi Stensmyren. I 
planeringen fanns att följa upp SVTs granskning med siffror över läkares oregistrerade arbetstid, vilken 
ligger på 44 år i veckan för våra yrkesverksamma medlemmar. Detta sköts dock på framtiden på grund 
av Corona. 

Arbetet med webbplatsen utvecklas kontinuerligt för att nå mål relaterat till både besökarnas och verk-
samhetens behov. Under augusti byggdes sidan för den samlade informationen kring Fullmäktige 2020 
upp. En startsida byggdes för samlad information och länkar vidare till undersidor för anmälan, nomine-
ring till valberedning och hederspriser. Sidorna är endast tillgängliga genom inloggning. Nytt för 2020 var 
en sida som samlar alla fullmäktigehandlingar som enligt stadgan ska skickas ut till alla delföreningar, 
för att det ska bli enkelt att hitta. Det innebär också att det går att uppdatera dokument som av någon 
anledning behöver ändras efter utskick, i stället för att det ska vara ett stort antal versioner i spridning.

Det strategiska arbetet med att bygga landningssidor kopplade till besökarnas och verksamhetens behov 
skapade en ny form av sidor på webben. Innehållet baseras på grundämnet (utifrån besökarens behov) 
och byggs på med vidarelänkar som vi tror att användaren är intresserad av (enligt sökordsresultat och 
besöksstatistik) kopplade till samma ämne och som gynnar verksamheten. Exempel: på huvudsidan för 
lönestatistik har vi samlat länk till statistiken, information om lönesamtal, medarbetarsamtal och att för-
handla vid nyanställning. Allt detta med tydliga CTA (call to action) att bli medlem, eftersom allt innehåll 
riktar sig till medlemsnyttan (verksamhetens behov).

Under september startade en digital rekryteringskampanj på Facebook, Instagram och med Google ads 
som driver trafik till speciellt uppbyggda landningssidor. Sidorna är utformade för att lyfta medlemsnyttan 
och beskriva vad Läkarförbundet gör inom olika faktorer, som också presenteras i korta filmer anpassade 

BASVERKSAMHETERNA



39

Läkarförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2020

Ur ”En läkares vardag – nattjour på akuten”

BASVERKSAMHETERNA



40

Läkarförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2020

för sociala medier. Landningssidorna är sökordsoptimerade för att synkas med den betalda marknads-
föringen i Google ads och samlar länkar till vidare läsning på andra relaterade delar av webbplatsen.

De sociala kanalernas spridning är fortsatt god även organiskt, utöver den digitala kampanjen. Förbundet 
har upphört med att bara hänvisa till nyhetssajter eller debattforum i de sociala kanalerna. Nu hänvisas 
också alltid till lakarforbundet.se för att läsa mer information om ämnet.

Totalt hade lakarforbundet.se 616 057 sidvisningar under perioden juli till september 2020, i jämförelse 
med 568 984 föregående tremånaders-period. Efter sommaren ökade aktiviteten i de sociala kanalerna 
och arbetet med att länka till relaterad läsning på webbplatsen blev mer frekvent från övriga plattformar. 
Varje besökare visade i genomsnitt tre sidor per besök på webben, vilket kan innebära att strategin 
bakom länkar med vidare läsning på andra sidor fungerar. 

Under sista kvartalet 2020 fick lakarforbundet.se 765 000 sidvisningar, vilket är 24 procent högre än 
föregående kvartal. tryggvard.se har aktivt använts som landningssida för kommunikation kopplad till 
avtalsrörelsen och hade 109 000 sidvisningar, vilket är 100 000 fler än kvartalet innan. Besök från mo-
biltelefoner (mobilanvändare) har ökat i takt med sidvisningarna, vilket kan kopplas till en satsning på 
annonsering i sociala medier (där mobilanvändningen är högre än på lakarforbundet.se). Under 2021 
planeras en anpassning av förbundets webbplatser för visning i mobiltelefoner.

Två digitala annonskampanjer på Google, Facebook och Instagram drevs under slutet av 2020, en med-
lemsrekryteringskampanj och en kampanj för att öka synlighet och påverkan kopplat till avtalsrörelsen. 
Kampanjerna har bidragit till fler besökare och sidvisningar på både lakarforbundet.se och tryggvard.se, 
en ökad synlighet i utvalda målgrupper samt 400 nya följare i förbundets sociala medier. Totalt visades 
kampanjerna 2,1 miljoner gånger och genererade 90 000 klick (besök) till Läkarförbundets webbplatser. 
Annonserna på sociala medier hade en resultatfrekvens (klick på annons per annonsvisning) mellan 
1,9 och 4,4 procent, vilket är högre än det branschövergripande genomsnittet för Facebookannonsering 
på 0,9 procent.

Arbetet med webbplatsen utvecklades kontinuerligt under året för att nå mål relaterat till både besökarnas 
och verksamhetens behov. När avtalsrörelsen avslutades i november skapades en samlad sida med 
det nya avtalet som snabbt blev välbesökt. Sidan länkade till en film på Youtube med information om 
avtalet samt vanliga frågor och svar. En knapp med uppmaningen om att bli medlem i Läkarförbundet 
var synligt placerad för att inte missa chansen att rekrytera nya medlemmar.

I november lanserades också funktionalitet som möjliggjorde att medlemmar kunde logga in på Min 
sida för att enkelt nå sin individuella löneenkät direkt genom Single Sign On (SSO). I samband med att 
tjänsten lanserades ökade antalet medlemmar i inloggat läge i jämförelse med tidigare, vilket är positivt 
då det indikerar att mer funktionalitet i inloggat läge driver besök och är attraktivt för medlemmarna.

Intern kommunikation
Under året har förbundet arbetat med att ta fram en ny och bättre lösning av Infarten. Under senvåren 
påbörjades projektet av nya Infarten med ny design, struktur och i samma publiceringsverktyg som la-
karforbundet.se för att göra informationen mer lättillgänglig. Det behövs inga licenser för föreningarna. 
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Inloggning sker via Bank-Id, på samma vis som till lakarforbundet.se. Infarten är anpassad att fungera 
i smarta telefoner, surfplattor och med olika webbläsare.

Den 5 oktober lanserades Läkarförbundets nya intranät Infarten för medarbetare och förtroendevalda 
inom Sveriges läkarförbund. Syftet är att skapa ett gemensamt intranät som är kostnadseffektivt (inga 
kostbara licenser behövs) och lättillgängligt utifrån användarnas och besökarnas behov av tydlig och 
relevant information.

Glädjande är att besöksstatistiken sedan lansering tyder på ett ökat användande. Antalet besökare har 
ökade med över 170 procent (cirka 800 besökare i fjärde kvartalet jämfört med cirka 300 i föregående 
kvartal). Totalt antal sidvisningar har ökat med 215 procent under samma period (36 500 sidvisningar i 
fjärde kvartalet jämfört med 11 500 i föregående kvartal).

Kansliledning
Ekonomi
Årsbokslutet för 2019 färdigställdes för förbundet och övriga koncerndelar under februari månad. Revi-
sonsmöte med Allegretto Revisionsbyrå genomfördes tillsammans med presidiet, verksamhetsrevisorer 
och förbundsledning under april. I allt väsentligt bedöms årsredovisningen för 2019 hålla en god kvalitet 
och väl spegla verksamheten i alla dess delar. Vid mötet lyftes framför allt det nya medlemsregistrets 
stora och goda påverkan på möjligheterna till att ha en god kontroll på intäktsströmmarna i förbundet. 
Investeringen i det nya medlemsregistret betalar sig således på många vis. Nytt för året och som en 
konsekvens av att många arbetade hemifrån på grund av pandemin genomfördes revisionen helt digitalt. 
Samma metodik tillämpades för de föreningar som förbundet sköter ekonomin för. Höstgranskningen 
av förbundet och koncernen skedde under vecka 43. Rapporten innehöll både revisorernas förslag på 
utvecklingsområden och områden där de bedömt att den interna kontrollen är väl utvecklad. Revisorerna 
har även sammanfattat de frågeställningar som de bedömt vara väsentliga att beakta inför boksluts-
processen och som kommer att granskas under 2021. Det handlar exempelvis om att de kommer att 
granska medlemsintäkternas komplicerade avgiftsstruktur eller förbundets värdering av dotterbolagen. 
Från och med 2020 år anlitar förbundet PWC som revisorer (som år 2021 kommer att granska ekono-
min under 2020).

Den momsutredning som genomfördes avseende köp av tjänster beslutades inte leda till att förbundet 
ska gå vidare med frågan. I stället har en grupp med olika verksamhetskompetenser satts samman i syfte 
att utifrån framtida behov ta fram ett förslag kring hur en organisation skulle kunna se ut som hanterar 
frågan internt. Gruppens arbete fortsatte in i 2021.

I övrigt bedrevs det löpande arbetet med leverantörsbetalningar, kundfakturering, likviditetshantering, 
stiftelsehantering, utbetalning av arvoden till förtroendevalda samt föreningsutbetalningar (medlemsav-
gifter) för att nämna några av många exempel.

Arbetet med ekonomisystemets uppflyttning i molnlösningar färdigställdes i sin första version och det 
underlättade det dagliga arbetet för såväl förbundet som användare i föreningarna. Processbeskriv-
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ningar avseende medlemsfaktureringen togs fram 
och kunskapsbreddning i denna nyckelprocess på 
förbundet pågick året ut för samtliga berörda. Tre av 
de delföreningar som förbundet sköter ekonomin för 
har kommit väl in i sitt nya system, Fort Knox, som 
underlättar stort för de förtroendevalda som jobbar 
med sina ekonomifrågor på distans.

Digitala system
Under våren ökade behovet av att genomföra digitala 
möten explosionsartat och de speciella tiderna har 
medfört att system som framför allt Teams började 
användas i hög utsträckning på förbundet, såväl av 
förtroendevalda som anställda vid kansliet. Ett antal 
fullmäktigemöten (Sjukhusläkarna, DLF och SPLF) 
genomfördes i stället med stöd av Zoom och fung-
erade också bra. 

Arbetet med Salesforce har fortsatt utvecklats under perioden även avseende utveckling av rapporter. 
Systemet medger nu att rapporter tas ut i realtid och detta gör att exempelvis medlemsantalet kan föl-
jas på daglig basis. Utifrån föreningarnas och kansliets behov kan även rapporter skräddarsys för olika 
ändamål på ett tydligt sätt. Vidareutveckling av den interna kunskapsdatabasen har fortsatt på med-
lemsadministrationen. 

Under april-maj 2020 steg nätbrottsligheten globalt och även förbundet utsattes för ett antal försök till 
dataintrång. Som en konsekvens av detta behövde IT-säkerheten förstärkas, något som gjordes dels via 
aktivering av inbyggda säkerhetsfunktioner i Office 365, dels via utökad utbildning för berörda och framför 
allt avseende okända inkommande mejl. Utökade funktioner för analys och detektering av inkommande 
så kallad ”phishing” och ”spoofing” meddelanden infördes. Ett pilotprojekt som syftat till att testa och 
utvärdera multifaktorsautentisering vid inloggning mot Microsoft specifika system (e-post, SharePoint 
etcetera) har genomförts med förbundskansliets ledningsgrupp som försöksgrupp. Utvärdering följer 
under år 2021 och om denna visar sig positiv kommer lösningen att appliceras generellt. Resultatet av 
tillämpade åtgärder var en kraftig nedgång av registrerade försök till intrång. Förbundet fick under året 
en betydligt säkrare e-postfunktion än tidigare.

Många föreningar efterfrågade ett funktionellt arbetssätt samt utbildning i flera av de applikationer som 
finns i Office 365. I syfte att möta nuvarande och framtida behov fullföljdes ett pilotprojekt tillsammans 
med Västra Götalands läkarförening under året. Inom ramen för projektet togs ett förslag till nytt arbets-
sätt fram och den tekniska plattformen i Teams implementerades. De förtroendevalda i föreningen fick 
efter detta genomföra en grundläggande utbildning i verktyget och arbetssättet. Utvärderingen blev klar 
till årsskiftet och ska under 2021 omsättas i en lösning som erbjuds alla föreningar.
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Arbetet med att inventera och dokumentera förbundets system pågick under hela 2020. Syftet är att 
skapa en komplett systemkarta som blir förutsättning för uppgradering av förvaltningsplan och data-
skyddsarbetet vid förbundet. 

Förbundets driftsavtal granskades under året, liksom avtalen inom telefonitjänster, med syftet att för-
bereda upphandling under 2021. Upphandlingen görs tillsammans med Missionpoint som expertstöd. 
En request for information (RFI) hann skickas ut skickades ut till sju leverantörer innan 2020 tog slut.

Medarbetare
För att säkerställa Förbundskansliets medarbetares hälsa och en god arbetsmiljö under pandemiutbrottet 
gjorde ledningsgruppen en bedömning av risk för ohälsa i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
om systematiskt arbetsmiljöarbete. Bedömningen sammanfattas i en riktlinje som uppdateras löpande 
vid behov när ny information kommer från regering och myndigheter. För att hålla alla medarbetare upp-
daterade skapades en separat sida på Intranätet där alla frågor relaterade till ämnet samlades.

I ett tidigt skede av Covid-utbrottet togs en kontinuitetsplanering fram för att undersöka vilka funktioner 
som var kritiska för att upprätthålla en miniminivå av verksamheten samt att dessa funktioner har er-
sättare. Vidare säkerställdes att de funktioner som är kritiska och kan utföra arbetet på distans har rätt 
teknik för att genomföra arbetet.

Utöver ovan tog förbundet fram en omställningsplan för att planera för de nya förutsättningar Covid-19 
innebär i form av förändrad efterfrågan i verksamheten. En riskbedömning av omställningsplanen har 
gjorts tillsammans med de lokala fackliga organisationerna. För att snabbt kunna hantera förändrade 
behov i verksamheten och säkerställa en god arbetsmiljö hade ledningsgruppen under våren dagliga 
avstämningsmöten där utvecklingen följs. 

Kansliets arbete fokuserades under våren på medlemsnära uppgifter. En riskbedömning av omställ-
ningsplanen genomfördes tillsammans med de lokala fackliga organisationerna, liksom en riskbedöm-
ning av det faktum att många medarbetare under Covid-19-situationer arbetade hemma. En uppföljande 
bedömning av riskbedömningen har också genomförts. 

Under sommaren förlängde Folkhälsomyndigheten sin rekommendation om att man om möjligt bör job-
ba hemma fram till årsskiftet i den omfattning arbetsgivare bedömer att det är möjligt och lämpligt. För 
Läkarförbundets medarbetare innebar det inget nytt i sakfrågan men föranledde att förbundet förlängde 
sin policy att gälla fram till årsskiftet. 

Den temporära omställningsplan som togs fram under våren innebärande ett arbetssätt med fokus på 
direktkontakt med medlemmarna förblev i drift hela året. Trycket på leverans inom medlemskommuni-
kation var lägre under hösten.

Med anledning av att pandemin medfört en omställning till nya uppgifter för en del medarbetare, ett mer 
digitalt arbetssätt och i högre utsträckning arbete från hemmet genomfördes en temperaturmätning av 
arbetsmiljön efter semestrarna 2020. Resultatet visade att på det stora hela hade omställningen och 
det ökade hemarbetet fungerat bra för medarbetarna. Medarbetare uttryckte att de kände engagemang 
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för sitt arbete och att man i kände sig i god psykisk och fysisk form inför hösten. För att jobba förebyg-
gande med arbetsmiljön hade de medarbetare som önskade fått låna hem datorskärmar och en digital 
utbildning i ergonomi hade köpts in.

Ett nytt samverkansavtal trädde i kraft den 1 januari 2020. Förbundskansliets ledning tillsammans med 
lokala fackliga företrädare höll i februari en information i det nya samverkansavtalet för ledningsgruppen.

Under våren hölls också en gemensam introduktionsdag för nyanställda vid Förbundskansliet. Uppläg-
get var det sedvanliga med en information om förbundets historia, styrning, vad det innebär att vara en 
värderingsstyrd organisation samt genomgång av viktigare policys och riktlinjer.

Värderingsambassadörerna genomförde minst en träff per värderingsgrupp varje kvartal. Mötena har 
bland annat fokuserat på byte av arbetslokaler och hur vi med hjälp av våra värderingar tar ansvar för att 
flytten blir en positiv kraft i organisationen. Samtalen har under pandemin övergått till att vara digitala, 
vilket ambassadörerna upplever fungerade bra. En utbildning för nya värderingsambassadörer genom-
fördes under hösten. Förutom medarbetare på Läkarförbundet var även delföreningar med medarbetare 
på Villagatan inbjudna.

Den årliga medarbetarundersökningen genomfördes i början av september 2020. Syftet med enkäten 
är en fördjupad förståelse för verksamheten och att behålla de styrkor som finns och identifiera förbätt-
ringsområden för att skapa en mer effektiv organisation och bättre arbetsmiljö. 

Årets lönerevision slutfördes och resulterade i det sifferlösa löneavtal som Läkarförbundet har med de 
två lokala fackliga organisationerna. Utfallet skedde enligt tidplan med revisionsdatum 1 januari 2021.

Tillsammans med utbildare från Suntarbetsliv hölls i oktober en halv dags utbildning inom OSA – orga-
nisatorisk och social arbetsmiljö för samtliga medarbetare på förbundskansliet. Utbildningens fokus låg 
på friskfaktorer på arbetsplatsen och på att sätta mål för OSA avdelningsvis och att ta fram kansliöver-
gripande mål till kansliets arbetsmiljöpolicy.

En utvärdering av den utvecklingsprocess om ledarskapet och samarbetet som avdelningen för kom-
munikation genomgått under 2019–2020 slutfördes. Bland annat hölls intervjuer med avdelningens 
medarbetare. I utvärderingen konstaterades att processen varit framgångsrik och lett till de uppsatta 
målen rörande exempelvis samarbete och arbetssätt.

Förbundskansliet fortsatte sitt arbete med att skapa förutsättningar för att medarbetare kan bygga rela-
tioner över avdelningsgränserna. En aktivitet som genomfördes med ovan syfte var den första ”lunch & 
learn” i oktober. Träffarna är att skapa en informell arena där man äter lunch tillsammans samtidigt som 
man får till sig ny kunskap och insikter.

Ledningsgruppen hade under hösten en gemensam workshop med fokus på kompetensförsörjning. 
Syftet var att, utifrån befintliga mål och strategier, titta på behovet av kompetens i framtiden för kansliet 
även 2030. En liknande workshop med de två lokala fackliga föreningarna vid Läkarförbundets kansli 
genomfördes också.

Ett arbete med att kvalitetssäkra on-boarding processen genomfördes och en introduktionsdag för nya 
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medarbetare hölls under hösten. Ett seminarium med temat rättshaveristiskt beteende hölls under hösten. 
Syftet var att hjälpa medarbetare att hantera dialoger och möten i arbetsdagen som upplevs utmanande.

Under 2020 hade Läkarförbundets kansli fortsatt en låg sjukfrånvaro med en korttidsfrånvaro på 1,56 
procent (dag 0–14) och en långtidsfrånvaro på 2,59 procent (dag 15 +). Långtidsfrånvaron förklaras av 
icke arbetsrelaterad ohälsa under längre tid hos två medarbetare. Den totala sjukfrånvaron för helåret 
2020 uppgick till 4,16 procent.

Återflytten
I samband med och inför återflytt till Villagatan företogs förberedelser och aktiviteter för en så smidig 
övergång från det gamla till det nya. Bland annat genomfördes en kompletterande analys av hot och 
våld på kansliet. Såväl ledningen som de lokala fackliga företrädarna medverkade vid analysen. Samtlig 
personal utbildades i den nya riktlinjen.

Återflytten gick i stort väl och samtliga medarbetare kunde börja arbeta enligt plan på måndagen den 
16 mars. Sedan andra halvan av mars 2020 har en stor del av förbundets medarbetare arbetat på 
hemmaplan, vilket inneburit ett uppsving framför allt i användandet av Teams. Konceptet med att ha 
flyttambassadörer från varje avdelning visade sig vara framgångsrik, dels inför och under själva flytten, 
dels i efterarbetet. Under sista halvan av mars avvecklades lokalen i Danderyd och förbundet frånträdde 
densamma den 31 mars. 

I samband med återflytten till Villagatan genomfördes en inventering av förbundets konstbestånd och 
verk som valdes hängdes upp. Övrig konst har delvis avyttras via Bukowskis under året.

Sex månader efter återflytten genomfördes en utvärdering av arbetsmiljön. Utvärderingens fokus ligger 
på medarbetares individuella arbetsplatser.

Konferensen
På grund av renoveringen av terrasserna stängdes möjligheterna till att ha konferenser i Ryggraden 
under större delen av året. I samband med pandemin har konferensavdelningen i övrigt haft mycket 
låg aktivitet. Med anledning Folkhälsomyndighetens skärpta riktlinjer för Stockholmsregionen stängdes 
konferensverksamheten på Villagatan 5 i november för externa bokningar. 

Strukturkapital
Arbetet med att och gallra förbundets omfattande arkivmaterial på TAM-arkiv har pågått under hela året. 
Vid mars månads utgång konstaterades att närmare fyra ton (!) material hade kunnat gallras ut, men det 
återstod då fortfarande mycket material att gallra. Personalstyrkan på TAM-arkiv har varit reducerad på 
grund av covid-19 men förbundets arkivarie har kunnat förlägga cirka två dagar i veckan där.
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Medlemsvård
Medlemsvård
Under vårvintern inleddes ett arbete med att skapa automatiska processer i Medlemssystemet Salesfor-
ce och sätta rutiner för att få till en riktigt god medlemsvård. Att exempelvis kunna följa medlemsresan 
i förbundet för enskilda medlemmar är en process som effektuerats liksom rutiner för utträden av med-
lemmar som inte betalat sina fakturor. Läkarstudenter som blivit examinerade och kompletteringsläkare 
som fått svensk legitimation kan uppgradera sina medlemskap till yrkesverksamma medlemmar. Läkare 
som fått sitt specialistbevis ska byta yrkesförening för att vara rätt organiserade och på så sätt kunna 
få ut så mycket av sitt medlemskap som möjligt. 

Arbetet med att få till rutiner för att säkerställa medlemmarnas medlemskaps- och föreningstillhörighet 
fortsatte under hösten. Även aktiviteter för att trygga medlemsresan vid inträden och för att få ner antalet 
utträden har planerats och genomförts. Många arbetsmoment som idag slutförs manuellt av medlem-
sadministrationen ses över för att i framtiden gå över till att bli automatiserade processer. Det kräver en 
del utveckling i Salesforce men planeras och genomförs gradvis.

Aktivitets- och kommunikationsplanen som togs fram i samband med aprilkampanjen om tre månaders 
kostnadsfritt medlemskap, har fullföljts under tredje kvartalet. 

När medlemmarna fick sin första faktura för medlemsavgiften i augusti fick de också ett mejl med in-
formation om medlemsnyttan. Utskicket som hade rubriken ”Tips till dig som ny medlem” hade en öpp-
ningsfrekvens på 53 procent samt 35 länkklick vilket är ett mycket bra resultat för ett medlemsutskick.

I september gjordes ett nytt utskick till målgruppen med information om vad lokal- och yrkesföreningen 
kan vara behjälpliga med. Alla yrkesföreningar skrev själva en text om sin förening för att få fram rätt 
budskap. Utskicket hade en öppningsfrekvens på 43,5 procent samt 19 länkklick. 

Fler aktiviteter med påminnelser om värdet av ett medlemskap genomfördes under fjärde kvartalet och 
en utförlig utvärdering presenteras efter årsskiftet.

En ny rutin för utträde på grund av bristande betalning aktiverades vid aviseringen i september. Det sä-
kerställs nu att medlemmar som av någon anledning inte betalar sin medlemsavgift får tydlig information 
om att ett utträde kommer att ske samt vad det innebär. Bland annat får medlemmen ett varningsmejl i 
samband med tredje påminnelsen och ungefär hälften av dem som fick meddelandet i september förstod 
innebörden och valde att betala avgiften.

Nära 77 procent av medlemmarna valde vid årets utgång att betala sina medlemsavgifter via e-faktura 
eller autogiro. Eftersom det är väsentligt högre träffsäkerhet och bättre punktlighet för betalning vid e-fak-
tura och autogiro fortsätter marknadsföringen av digitala betalsätt i olika kontaktytor med medlemmarna.  

Den nya rutinen för utträde på grund av bristande betalning verkställdes under året. Processen ledde 
till fler utträden än normalt under ett kvartal men trenden är att antalet går ner till en lägre och jämnare 
nivå över tid. För att motverka alltför många utträden togs under november en telefonkontakt med 149 av 
medlemmarna som riskerade ett utträde och av dem valde 24 procent att betala sin medlemsavgift före 
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månadsskiftet. Utvecklingen av utträden av denna 
anledning kommer att följas under första kvartalet 
2021 och aktiviteter för att få ner antalet kommer att 
genomföras.

Arbetet med utveckling av Salesforce genom infö-
rande av register över arbetsställen och möjlighet 
för medlemmar att registrera arbetsställe genom Min 
Sida fortsatte under hela året. Det har fokuserat på 
att genom dialog med lokalföreningarna anpassa ar-
betsplatsregistret utifrån lokala förutsättningar för att 
säkerställa balans mellan kvalitet och arbetsinsats.

I forumet för frågor och svar på webbplatsen blev frågan om hur man byter till autogiro eller e-faktura 
samt vad det kostar att vara medlem de mest besökta tätt följda av ”Covid-19 – vad gäller för mig som 
läkare?”. I svaret på den sistnämnda frågan leddes besökarna in på lakarforbundet.se och sektionen 
med information om Covid-19.

Medlemserbjudande
Ett antal aktiviteter med koppling till medlemsvård har genomförts 2020. Det handlar till exempel om att 
få till rutiner för att säkerställa att medlemmar har rätt föreningstillhörighet, att examinerade studenter 
byter till yrkesverksam samt att planera insatser för att få ner antalet utträden. 

Under april genomfördes en marknadsföringskampanj som lyfte värdet av ett medlemskap i Läkarför-
bundet, särskilt under en tid med stora utmaningar för många av våra medlemmar. För att sänka tröskeln 
till att bli medlem adderades erbjudandet om ett kostnadsfritt medlemskap under tre månader (maj, juni 
och juli 2020) och karensfri rådgivning för frågor relaterade till Covid-19. Erbjudandet gällde alla yrkes-
verksamma läkare som blev nya medlemmar under april. Kampanjen resulterade i totalt 315 nya yrkes-
verksamma medlemmar vilket är den högsta noteringen i antalet nya medlemmar under en månad sedan 
införandet av Salesforce. Av dessa medlemmar var 224 helt nya och resterande 92 medlemmar återkom 
efter en tids uppehåll. En aktivitets- och kommunikationsplan har upprättats för att så långt det är möjligt 
säkerställa att de nya medlemmarna stannar kvar, även efter det att den kostnadsfria perioden är slut.

Fritidsfastigheterna 
Fritidsfastigheterna i Barcelona gick inte att boka under första kvartalet eftersom förbundet hade en 
tvist med bostadsrättsföreningen. De medlemmar som under januari och februari hade bokat boende i 
lägenheterna erbjöds alternativa boenden. I samband med pandemins utbredning under mars månad där 
framför allt Spanien drabbades tidigt fick medlemmarna fritt avboka samtliga fritidsvistelser till och med 
den 30 april. För att inte uppmuntra till onödigt resande drogs möjligheten att boka förbundets boenden 
in tills vidare. Informationen kommunicerades via förbundets kanaler och möttes med stor förståelse. 
Genom att medlemmarna avbokade sina vistelser påverkades förbundets likviditet, när återbetalningar 
genomfördes.
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Släppet av bokningen av fritidsfastigheter för 2021 kunde inledas först i slutet av augusti. I vanliga fall 
brukar släppet för kommande år ske under våren. Nytt för 2020 var att bokningen öppnade för ett halvår 
i taget.

Understödsfonden
Läkarförbundet har under 2020 i enlighet med beslut vid Fullmäktige 2019 gått igenom, förtydligat och 
uppdaterat kriterierna för bidrag till medicine studerande ur Läkarförbundets Understödsfond. De upp-
daterade kriterierna har publicerats på förbundets webbsida och innebär att förtroendeuppdrag i SLF 
Student är meriterande. 

Medlemsservice
Medlemsservice hanterar årligen runt 20 000 ärenden men under 2020 blev det betydligt färre, trots 
pandemin. Det rör sig om ärenden som berör medlemskapet som sådant, liksom distributionsfrågor. De 
möts på det sätt medlemmen kommer med dem, via e-post eller telefon. Den vanligaste typen av ären-
den är fakturafrågor, följt av frågor kopplade till distributionen av Läkartidningen, och i det avseendet 
skilde sig året inte från andra år. Det totala antalet skriftliga ärenden till medlemsadministrationen gick 
ner med 31 procent jämfört med 2019 och antalet telefonsamtal gick ner med 25 procent. Bidragande 
orsaker till minskningen var att månadsaviseringen började bli förankrad hos medlemmarna och att allt 
fler genomförde sina kategori- och föreningsbyten själva via Min Sida. För att få ner antalet ärenden om 
Läkartidningen gjordes en kommunikationsplan, i samarbete med Läkartidningens marknadsavdelning, 
för att få fler medlemmar att välja e-tidning, men effekterna blir synliga först 2021.

Läkarförbundet fortsatte under 2020 arbetet med att kartlägga den så kallade medlemsresan, som är 
en systematiserad karta över när personer blir medlemmar, när de går ur och vilka mönster som finns i 
medlemsgruppen. Tillgång till data förbättras stadigt och medgav under 2020 att även orsakerna kunde 
börja studeras. Varför man går med i förbundet, varför man går ur. Arbetet planeras bli klart under 2021. 
Kartläggningen blir, när den är komplett, ett stöd för att förbättra servicen till medlemmar generellt i förbun-
det, avseende inte bara medlemsservice utan också rådgivning, förmåner och stöd för förtroendevalda.
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Forumet för frågor och svar på webbplatsen fick fortsatt höga besökssiffror 2020 med drygt 15 000 sid-
visningar. Här samlas alla vanliga frågor och svar som kommer in från medlemmar och om de inte hittar 
svaret på sin fråga kan de skicka in den och få svar inom tre arbetsdagar.

Avisering
Som redan nämnts valde 77 procent av alla medlemmar under 2020 att betala sin medlemsavgift via 
e-faktura eller autogiro. Aktiviteter för att få ännu fler medlemmar att gå över till digitala betalningssätt 
genomfördes bland annat via medlemsmejl, på medlemssidorna i Läkartidningen och på pappersfakturan.

Samtliga föreningsavgifter uppdaterades vid årsskiftet. Den enkät som användes för att samla in uppgifter 
från föreningarna fungerade bra och kommer att göras till del i upprättad rutin för ändamålet. 

Förbundet betalar ut föreningarnas medlemsavgifter till föreningarna på kvartalsbasis, arbete pågick 
hela 2020 med att möjliggöra månadsvis utbetalning. Ett rapportpaket avseende föreningsintäkterna 
kunde levereras så varje enskild förening från och med 2020 själv kan ta ut rapporter från Salesforce.

Lönestatistik 
Under våren bearbetades resultaten från förbundets centrala löneenkät både internt och i samarbete 
med Saco. Resultatet av detta arbete gjorde att förbundet kunnat presentera en lättillgänglig och för-
bättrad lönestatistik för medlemmar och förtroendevalda via verktyget Saco Lönesök. Lönestatistiken 
kunde också kompletteras med bland annat privat sektor, år för examen, specialistbevis med mera. 
Viss statistik presenteras dessutom i separata flikar för chefer och första jobb efter examen. När löne-
statistiken släpptes ledde det till att sidan för lönestatistik på webben omedelbart ökade med cirka 800 
besök, och har fortsatt haft en högre besöksgrad än tidigare månader. För att kunna ta emot feedback 
och frågor har en separat e-postadress skapats för löneenkätsfrågor, vilka beaktas och omhändertas 
i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Under hösten 2020 gjordes förberedelser för att kunna skapa rapporter med statistik om kvinnors och 
mäns lönesättning och arbetsvillkor. Rapporterna planeras publiceras under 2021.

Förbundet inledde 2020 arbetet med att möjliggöra registrering av arbetsställe i medlemsregistret. Arbetet 
inkluderar införande av ett arbetsgivarregister och möjlighet att koppla medlem till arbetsplats. Medlem-
marna kommer själva kunna registrera och ändra arbetsplats genom Min Sida på lakarforbundet.se. 
Genom detta arbete kommer såväl lokalföreningarna som förbundet centralt bland annat veta vilka 
medlemmar vi företräder på en viss arbetsplats, vilket ökar medlemsnyttan.

Stödet för 2020 års avtalsrörelse pågick under hela året. Bland annat följande material togs fram under 
avtalsrörelsen:

 » Mängd och typ av övertid, och hur den tas ut (material från löneenkäten)
 » Förändringar i lönespridningen under de senaste fem åren
 » Löneutvecklingen för lägre befattningar under de senaste fem åren

Den 11 november 2020 skickades den andra upplagan av förbundets gemensamma löneenkät ut till alla 
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medlemmar. Medicinstudenter, industriläkarna och yrkesverksamma pensionärer fick egna frågor som 
var speciellt framtagna enbart för dessa medlemsgrupper. Nytt för andra upplagan var att medlemmar 
kunde nå enkäten via Min Sida på webben utan att behöva logga in igen. Enkäten var också synlig på 
Läkarförbundets webbplats samt i sociala medier. Enkäten pågick in på 2021.

Förbundet ser tillsammans med Saco över Läkarförbundets samtliga existerande statistikavtal och lö-
nestatistikdatabaser på Saco, för att de ska stämma överens med dataskyddsregler där ny praxis har 
förtydligat kravbilden.

Medlemsrekrytering
En digital annonskampanj genomfördes under hösten via Google, Facebook och Instagram med bra 
resultat i antalet klick och sidvisningar. Basen i kommunikationen har varit fyra korta filmer på fyra olika 
teman; rådgivning, lokalt arbete, påverkan och ”för alla läkare under hela karriären”. Filmer som på olika 
sätt lyfter fram värdet i ett medlemskap i kombination med tillhörande texter och tydliga uppmaningar 
om att bli medlem.

En workshop om medlemsrekrytering och medlemsvård genomfördes på utbildningsdagen för nya 
styrelseledamöter i lokal- och yrkesföreningar samt specialitetsföreningar. Läkarförbundet har också 
under 2020 drivit på rekryteringsarbetet inom SLF Student genom att bjuda in förtroendevalda till en 
rekryteringsutbildning. Där diskuterades hur man kan jobba med den medlemsnära rekryteringen när 
studenterna inte längre träffas fysiskt och undervisningen hålls digitalt i stor utsträckning.

I samband med Läkarförbundets Fullmäktige i november fick alla delegater som tog emot den så kallade 
FUM-lådan (med diverse verktyg för ett digitalt Fullmäktige) också med ett vykort med uppmaningen 
”Ge mig till en kollega du tycker ska bli medlem i Läkarförbundet”. Vykortet blev mycket uppskattat och 
kommer under första kvartalet 2021 att skickas ut till samtliga lokalföreningar.
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AT-mässorna
Mellan den 27 januari och 6 februari genomfördes vårterminens AT-mässor. Läkarförbundet deltog på 
samtliga AT-mässor vid de sju lärosäten som bedriver läkarutbildning. Det erbjuds läkarstudenterna 
nyttig information inför AT-ansökningen och rekryteras nya medlemmar till förbundet.  Med anledning av 
pandemin var höstens AT-turné helt virtuell. Åtta digitala AT-föreläsningar för att förbereda läkarstudenter 
inför deras AT genomfördes av Läkarförbundet under veckorna 37 och 38.

Medlemsrådgivningen
Medlemsrådgivningen är den kontaktyta som medlemmar kan höra av sig till med frågor via e-post eller 
telefon. Efter utbrottet av pandemin stegrade inflödet av frågor från medlemmar mycket kraftigt och för-
bundet behövde flytta sina tillgängliga resurser till rådgivningen för att möta medlemmarnas behov. Det 
blev också nödvändigt att skapa nya informationsplatser med svar på de vanligaste frågorna, samman 
med flera andra kommunikationssatsningar som beskrivs i andra delar av verksamhetsberättelsen. Den 
kraftiga stegringen varade till början av juni 2020, då mängden frågor sjönk till normala nivåer. Norma-
la nivåer de senaste åren är ungefär 8000–9000 per år, men som under 2020 blev runt 10 000, vilket 
måste förstås genom att den ökade mängden var nästan helt koncentrerad till april och maj och skedde 
trots betydande trafik på de informationssidor som publicerades. En närmare titt på frågorna som kom 
in visar att andelen frågor som resulterade i juridiska ärenden, det vill säga att råd från kvalificerad jurist 
behövdes, fördubblades under 2020. Frågor som direkt rörde pandemin hade högst andel av frågorna 
under våren, med kulmen i maj, och avtog därefter snabbt. 
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Förbundets sätt att arbeta med rådgivning kunde utvecklas trots situationen, och kanske också tack 
vare den. Rådgivning hanteras genom systemet Salesforce som ger möjligheter att styra ärendeflöden 
och följa upp på nya sätt, vilket i sin tur underlättat ledning och arbetsfördelning. Förbundets Interna 
Kunskaps Databas (IKDB) är en informationsdatabas med fakta som utgör stöd för handläggare i med-
lemsrådgivningen. Målet är att kunna garantera en jämn och hög kvalitet på all rådgivning. Arbetet med 
databasen har pågått sedan 2019 men under 2020 blev den mer vital än någonsin när resurser behöv-
de sättas in i rådgivningen från flera håll i förbundet, som saknade erfarenhet och vana vid rådgivning. 
Många andra utvecklingsarbeten pågår och kunde fortsätta, rentav accelerera, under 2020. Det rör allt 
från samtalsstrategi till bemötande och koppling av samtal.
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Föreningsutveckling
Förbundet inledde våren 2020 ett arbete för att rekrytera fler fackligt förtroendevalda inom privat sektor. 
Medlemmar med intresse för ett sådant förtroendeuppdrag kunde under det fortsatta året rekryteras på 
Avonova, Aleris och Bräcke diakoni. 

Under våren genomfördes också en arbetsgivarutbildning för medlemmar i lokalföreningar som har ett 
arbetsledande uppdrag. Tolv medlemmar deltog i den digitala utbildningsträffen. I utbildningen gavs en 
överblick i många av de centrala delarna i arbetsgivaransvaret såsom rekrytering, medarbetarutveckling, 
arbetsmiljö och olika delar av arbetsrätt. 

Löpande över 2020 har förbundet bistått administrativt till yrkesföreningars utbildningar. Föreningen 
Sveriges läkarförbunds Chefsförening har haft verksamhetschefskurs där de fått administrativt stöd och 
Svenska Företagsläkarföreningen har genomfört två utbildningar, totalt fem kursdagar där de bland annat 
fått hjälp med att sammanställa kursmappar till samtliga deltagare (cirka 40 deltagare).

Utbildning 
Facklig utbildning
Den 10–12 februari genomfördes en 3-dagars facklig baskurs för 25 fackligt förtroendevalda. Övriga 
baskurser under våren behövde ställas in på grund av pandemin.

Den lokala fackliga introduktionskursen omarbetades till digitalt format. Detta efter önskemål från de 
lokalföreningar som själva inte har möjlighet att arrangera lokal introduktionskurs. Den digitala intro-
duktionskursen säkerställer att samtliga förtroendevalda inom förbundet får ett likvärdigt välkomnande 
in i sin nya roll. Denna nya digitala introduktionskurs lanserades i november 2020 för att de som skulle 
gå baskursen i december skulle ha möjlighet att genomföra den. Introduktionskursen är uppdelad i fem 
avsnitt med ett kortare prov på slutet. Avsnitten kan göras alla samtidigt eller uppdelat. Den är skapad 
på förbundets webbplats och är tillgänglig för förbundets förtroendevalda. Den fysiska introduktionsut-
bildningen kunde i och med utvecklingen av digital utbildning också att utvecklas och förbättras, men 
förändringarna fick aldrig möjlighet att prövas i praktiken under 2020.

På webben blev sidorna för förbundets fackliga utbildningar uppdaterade Under året och har fått en mer 
pedagogisk struktur. Det blev enklare att följa den fackliga förtroendevaldas resa genom förbundets 
olika kurser.

Förbundet hann genomföra två baskurser digitalt innan årets slut. Kurslängden för båda kortades ner till 
1,5 dag och utfördes via Teams. Cirka 35 förtroendevalda deltog på vardera kurs. Enligt utvärderingen 
tyckte deltagarna att kursen var bra och var glada att kursen genomfördes. Många angav att de hellre 
hade gått en fysisk utbildning men att digital kurs är bättre än ingen kurs.
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Temaföreläsningar
Kompetensutveckling är något som har efterfrågats från lokalföreningarna och därför tog förbundet under 
året fram ett antal temaföreläsningar:

 o Ansvar och anmälningsärenden

 o Arbetsmiljö i samverkan

 o Diskriminering

 o Förhandlingsteknik

 o Läkarförbundet politik 2020

 o Allmänt om lönebildning

 o Patientdatalagen – journalförening och hantering

 o Saco-s organisation

 o Stöd i din chefsroll

 o Arbetsbrist

 o Utredarrollen för ombud

 o Lön 1 – Allmänt om lönebildning

 o Lön 2 – Lönebildning i kommun/region

 o MBL & samverkan i praktiken

 o Pensionssystemet 

 o Egen läkarverksamhet

Föreläsningarna genomfördes på avrop från lokalföreningarna. Målgruppen för temaföreläsningarna är 
förtroendevalda i samtliga sektorer inom lokalföreningens upptagningsområde. De kan exempelvis ge-
nomföras som en del av ett styrelsemöte eller på en klinikombudsdag. För att öka tillgängligheten kan 
föreläsningarna även erbjudas digitalt. Efter lanseringen i september hann förbundet genomföra sex 
temaföreläsningar och många fler var bokade att genomföras 2021.

UGL
Läkarförbundet inledde under året ett samarbete med SRAT för att från och med november 2020 kunna 
erbjuda platser på utbildningen Utveckling av grupp och ledare – UGL. UGL är en av de mest förekom-
mande ledarskapsutbildningarna som ger deltagaren djupgående insikter om sig själv och en konkret 
upplevelse av gruppdynamik och hur en grupp utvecklas med tiden.

Fadderprogram för utlandsutbildade
Den tredje omgången av Läkarförbundets fadderprogram för utlandsutbildade läkare startade den 
25 augusti med 19 nya adept-fadderpar. Startträffen blev väldigt lyckad trots att den genomfördes helt 
digitalt, vilket bådar gott för utvidgningen av programmet till andra delar av landet. 
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Förhandling 
Ansvarsärenden
Ärenden rörande ansvar handlar oftast om anmälningar från patienter eller anhöriga om påstådd felbe-
handling, eller orosanmälningar från vårdgivare. Läkare anmäls till IVO. En orosanmälan grundar sig i att 
vårdgivaren bedömt att det finns anledning att befara att läkaren kan utgöra en fara för patientsäkerheten. 

Ärenden i HSAN15 (eller, efter överklagande, förvaltningsdomstol) grundar sig i stället i en anmälan från 
IVO mot en läkare, där IVO yrkar på återkallelse av dennes legitimation eller prövotid eller begränsning 
av förskrivningsrätt. En mindre del av HSANs ärenden handlar om att en medlem ansöker om ny legi-
timation efter återkallelse. 

Förbundet ger medlemmar kvalificerat juridiskt stöd och hjälp med processen när detta händer. Förbun-
det använder sig också av konsultationsläkare som expertstöd, där de behövs.

Utöver dessa vanligaste typer av ärenden har förbundet under 2020 också hjälpt medlemmar i flera 
IVO-ärenden angående tystnadsplikt, förskrivning av narkotiska läkemedel, bemötande och felaktig 
behandling.

Konkreta exempel på vad dessa ärenden handlar om och hur de går till kan ges genom tre av ärendena 
från 2020, som följer.

I ett legitimationsärende beslutade HSAN att återkalla en medlems legitimation på grund av sjukdom. 
Förbundet hjälpte med överklagande till förvaltningsrätten men den avslog överklagandet. Vid årets ut-
gång arbetar förbundet med överklagan till kammarrätten.

En vårdgivare anmälde en medlem till IVO och anförde att denne agerat felaktigt i yrkesutövningen och 
att detta föranlett flera avvikelserapporter. Förbundet hjälpte medlemmen i IVO, som kom fram till att de 
brister som förekommit varit ringa och att andra faktorer bidragit till de situationer som uppkommit. IVO 
avstod alltså från att kritisera medlemmen.

En vårdgivare anmälde en medlem och hävdade att denne i ett antal patientfall inte följt gällande riktlinjer. 
Förbundet hjälpte medlemmen i IVO, som avslutade ärendet utan åtgärd mot medlemmen.

Rättstvister
Förbundets rättshjälp såg under 2020 en viss ökning av antalet tvister gällande sjukpenning, sjukersätt-
ning och arbetsskada. Till viss del förklarbara genom pandemin. De flesta ärenden 2020 avsåg som 
andra år lönefordringar, uppsägningar och avskedanden. Förbundet lämnar juridiskt biträde i dessa 
ärenden och hjälper medlemmar med kvalificerat juridiskt stöd och process. Under året kunde en serie 
framgångar för förbundet noteras, så som följer.

En medlem och facklig förtroendevald avskedades av Capio S:t Görans Sjukhus AB utan varning. Sve-
riges läkarförbund väckte talan vid Arbetsdomstolen. Innan ärendet hann avgöras i domstol backade 
arbetsgivaren och medlemmen fick tillbaka sin tjänst. Ärendet var medialt uppmärksammat. 

15  Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd är en domstolsliknande myndighet som bl.a. prövar rätten till legitimation för läkare.
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En arbetsgivare beslutade 2015 att inte förlänga ett ST-förordnande för en medlem, vilket Läkarförbundet 
betraktar som ett avtalsbrott och därför blev en tvist. Denna tvist blev tillslut avgjord under året. Parterna 
lyckades slutligen komma överens om att medlemmen skulle erhålla ett skadestånd samt retroaktiv sjuklön.

Ett sextiotal läkare har, med Läkarförbundets stöd, överklagat ett beslut med stöd av Region Stockholm 
Hälso- och sjukvårdsnämnd. De klagande samman med förbundet anser att beslutet leder till att lä-
karverksamheter drabbas av kostnader som inte tagits med vid fastställandet av ersättningsnivåerna i 
förordningen om läkarvårdsersättning. Processen var i Förvaltningsrätten vid utgången av 2020. 

En medlem i förbundet skrev på en överenskommelse med Region Stockholm om att lämna sin anställ-
ning med omedelbar verkan. Läkarförbundet betraktade händelsen som en provocerad uppsägning och 
inledde process. Arbetsgivaren medgav att deras handlande var otillbörligt och stred mot god sed på 
arbetsmarknaden och medlemmen erhöll ett avgångsvederlag i form av skadestånd.

En medlem i förbundet som är specialist gavs andra arbetsuppgifter av arbetsgivaren efter att med-
lemmen blivit anmäld till IVO. Läkarförbundet accepterade inte omplaceringen och inledde förhandling. 
Förhandlingen ledde till att medlemmen valde att avsluta sin anställning och erhöll 18 månadslöner i 
kompensation, plus en extra pensionsinbetalning.

En medlem varslades om uppsägning på grund av personliga skäl. Läkarförbundet ansåg inte grun-
derna hållbara och inledde förhandling. Det var framför allt en bristande utredning från arbetsgivarens 
sida som påpekades, eftersom de personliga skäl man använde i själva verket hade hälsoproblem som 
orsak. Arbetsgivaren backade från uppsägningen och inledde hälsoutredning.

Två tolkningsföreträden gällande arbetsuppgift lades under året. Båda avsåg läkares arbetsskyldighet 
att utföra arbete regelmässigt som undersköterska. Förbundet vann företrädet och arbetsgivare kan inte 
lägga sådan arbetsplikt på läkare.

Inte alla ärenden blev framgångar, åtminstone inte när sista ordet sagts. Ett exempel är ett socialförsäk-
ringsmål gällande prövning av sjukpenning och sjukpenninggrundande inkomst där förbundet drev frågan 
ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen. Frågan gällde om medlemmen hade en arbetsförmåga i ett 
normalt förekommande arbete. Förvaltningsrätten gav medlemmen rätt men Försäkringskassan över-
klagade till kammarrätten som ändrade domen till medlemmens nackdel. Högsta förvaltningsdomstolen 
meddelade således inget prövningstillstånd.
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Medlemsutveckling 
i Läkarförbundet 2020

Under ”pandemi-året” har Sveriges läkarförbund ökat i medlemsantal. Vid årsskiftet var 55 501 läkare 
medlemmar i förbundet, vilket är den högsta noteringen sedan vi började följa upp medlemsantalet 1994. 
Den stora ökningen har skett bland yrkesverksamma läkare, med närmare 1 200 fler medlemmar, vilket 
är en ökning på tre procent.

I tabellen nedan är medlemsantalet uppdelat på medlemskategorierna yrkesverksamma, studenter och 
varaktigt icke yrkesverksamma jämfört med året innan. I kategorin yrkesverksamma läkare inkluderas 
även de medlemmar som är utbildade till läkare i andra länder, främst utanför EU/EES, som är på väg 
att skaffa svensk läkarlegitimation. Det ger en summa på 55 501 medlemmar.

 Medlemsgrupp Årsskiftet 2020-2021  Årsskiftet 2019-2020  Utveckling   
 Antal Antal Antal Procent 
 Yrkesverksamma   38 399    37 203   1 196   3,2%    
 Varaktigt icke yrkesverksam 8 265   7 784   481   6,2%    
 Studenter   8 837   9 705   -868   -8,9%    
 Totalt   55 501 54 692   809   1,5%    

Det finns flera anledningar till ökningen bland yrkesverksamma medlemmar. Läkarförbundet har under 
året ökat både synlighet och tillgänglighet för landets läkare i en tuff situation. Förbundet ställde snabbt 
om i kommunikationen för att tydliggöra medlemsnyttan i alla kanaler och sammanhang, särskilt kopplat 
till yrkesrelaterade frågor och covid-19. På läkarförbundet.se fanns till exempel över 80 frågor och svar 
samlade om covid-19, vad som gäller för läkare och vilket stöd Läkarförbundet kan erbjuda. Sidan har 
varit välbesökt under hela pandemin och har uppdaterats kontinuerligt. 

Tillströmningen av nya yrkesverksamma medlemmar var som störst under våren, särskilt i april månad 
då Läkarförbundet genomförde en rekryteringskampanj med riktade budskap och erbjudande.

En lyckad avtalsrörelse, en framgångsrik påverkan av sjukvårdspolitiken samt ett ökat engagemang 
och goda insatser från lokal- och yrkesföreningar i det medlemsnära rekryterings- och medlemsvårds-
arbete har också bidragit till en positiv utveckling bland yrkesverksamma medlemmar. 

Även om det totala antalet medlemmar ökade under2020, har antalet studentmedlemmar minskat. Detta 
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är delvis drivet av att fysiska AT-mässor och andra aktiviteter där förbundet träffar potentiella medlem-
mar har ställts in eller genomförts digitalt. Rekryteringsarbetet hos aktiva studentmedlemmar har också 
försvårats, då fysiska mötesplatser bytts ut till digitala i stor utsträckning. 

Genomförda initiativ inom medlemsutveckling
Inom ramen för Läkarförbundets arbete med medlemsrekrytering och medlemsvård har det under 2020 
genomförs ett antal initiativ som på olika sätt påverkar Läkarförbundets medlemsutveckling. 

Medlemsrekrytering
Två rekryteringskampanjer har genomförts i digitala kanaler, en på våren och en på hösten. Kampanjen 
under april månad var särskilt lyckosam. Den lyfte värdet av medlemskap i form av stöd och trygghet 

Inträden och utträden per kvartal bland yrkesverksamma medlemmar jämfört med föregående år

Som medlem i Läkarförbundet räknas medlemmar som tagit sin läkarexamen till kategorin yrkesverksam medlem. En medlem 
som tidigare varit medlem i Sveriges läkarförbund Student räknas då som ett inträde genom sitt byte. Ett byte från yrkesverk-
sam medlem är i huvudsak en medlem som övergår till varaktigt icke yrkesverksam medlem. 

MEDLEMSUTVECKLING
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vilket resonerade väl under pandemins utbrott. För att sänka tröskeln att bli medlem direkt adderades 
ett erbjudande om kostnadsfritt medlemskap i tre månader samt karensfri rådgivning för medlemsären-
den kopplat till covid-19. Medlemmarna som rekryterades i kampanjen fick ett anpassat kommunika-
tionsprogram de första månaderna av medlemskapet för att öka kännedomen om medlemsnyttan och 
därmed nöjdheten. Det påverkade också lojaliteten positivt och antalet medlemmar som betalade sin 
första medlemsfaktura i augusti var över 80 procent.

Under 2020 har arbetet fortsatt med att lyfta värdet genom medlemmarna själva. Med intervju och film 
som format har innehållet spridits i sociala medie-kanaler med goda resultat och högt engagemang.

Medlemsvård
Läkarförbundet har arbetat systematiskt med att automatisera processer och utveckla rutiner inom 
medlemsvård och registervård för att skapa en så sömlös och positiv medlemsresa som möjligt. Bland 
annat har följande förbättringar implementerats: 

 » Medlemmar i SYLF som erhåller specialistbevis får ett automatiskt 
mejl med uppmaning om att byta till relevant yrkesförening. 

 » Medlemmar med utländsk examen som erhållit svensk legitimation får ett automatiskt 
mejl med information om att uppgradera medlemskapet till kategorin yrkesverksam.

 » Ny rutin för utträde på grund av bristande betalning, där medlemmen får 
automatiska påminnelser om att betala, som även innehåller information 
om medlemsförmånerna som medlemmen riskerar gå miste om. 

Läkarförbundet har också genomfört en riktad postal kampanj för att öka andelen korrekta mejladresser 
bland yrkesverksamma medlemmar och studentmedlemmar. 

Medlemsservice och administration
Under 2020 har antalet inkommande ärenden via mejl samt inkommande samtal minskat. Fakturafrå-
gor är fortsatt det mest frekventa ämnet bland inkomna ärenden även om dessa minskat. Minskning 
beror på att fler medlemmar har bytt till digitala betalsätt och att månadsavisering som infördes 2019 
nu är etablerad. Även ärenden om Läkartidningen, föreningsbyten och påminnelser har minskat. Allt 
fler medlemmar genomför sina kategori- och föreningsbyten själva genom att logga in till Min sida via 
lakarforbundet.se vilket är en bidragande orsak till minskningen av dessa ärenden. 

Fler medlemmar får också svar på vanliga frågor via sektionen Frågor & svar på webbplatsen vilket i 
sin tur medför att medlemsadministrationen kan fokusera på ett mer proaktivt arbete för att få medlem-
marna mer nöjda och lojala.

Läs mer under rubriken Medlemsvård i Basverksamheterna, sid 46.

MEDLEMSUTVECKLING
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FASTIGHETER

SKANÖR

KLUBBVÅNINGEN

MARBELLA

DUVED



 (Mkr)   2020    2019 
 Driftsnetto, hyresfastigheter 6,2 Mkr   4,3 Mkr 
 Driftsnetto, fritidshus 1,4 Mkr   2,1 Mkr 
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Fastigheter

Läkarförbundet äger och förvaltar fyra fastigheter i Stockholm och en i Göteborg med en total yta på 
cirka 9 200 kvadratmeter. I tre av fastigheterna finns lokaler för den egna verksamheten och för vissa 
delföreningar, men även för externa hyresgäster. Två av fastigheterna är bostadsfastigheter med inslag 
av butiker och kontor. 

Förbundet äger även 39 fritidslägenheter i Skanör, Duved, Visby, Barcelona, Estepona och på Gran 
Canaria. Syftet är att erbjuda medlemmarna mervärde genom prisvärt semesterboende på samtliga 
platser utom Visby, där vi har långtidsuthyrningar till externa hyresgäster. Läkarförbundet nyttjar husen 
i Visby under Almedalsveckan och de två angränsande veckorna innan och efter. Med anledning av 
pandemin har nyttjandegraden av fritidsfastigheterna påverkats betydligt. Uthyrningen av fritidsfastig-
heterna i Spanien minskade kraftigt samtidigt som uthyrningen i Sverige ökade något. Sammantaget 
minskade uthyrningen av fritidsfastigheter under 2020. Vanligtvis varierar även nyttjandegraden beroende 
på säsong. Liksom föregående år bokas boendet i allt högre utsträckning via förbundets hemsida men 
möjlighet till bokning via telefon och e-post finns också. Antalet avbokningar var fler än normalt under 
2020 på grund av pandemin. 

Det omfattande underhålls- och investeringsprogrammet som startade under 2017 var till sin huvuddel 
klart under 2020. Renoveringen av fastigheten på Villagatan var klar den 1 mars 2020 och i samband 
med färdigställandet genomfördes återflytten från Vendevägen i Danderyd till Villagatan. I november 
2020 var även renoveringen av fastigheten på Lennart Torstenssongatan i Göteborg klar och fastigheten 
har slutbesiktigats och godkänts. Hyresgästerna har sedan dess flyttat in i fastigheten och allt fungerar 
som det ska. Under 2020 startade även en omfattande renovering av fastigheten på Östermalmsgatan. 
Renoveringen av fastigheten var klar i slutet av mars i år och det som återstår är arbetet med återstäl-
lande av marken utanför fastigheten. 

Det enda större som återstår att genomföra är ett traditionellt stambyte i fastigheten på Artillerigatan. 
Planerat genomförande 2022–2023. 

Fastigheterna är en del av kapitalförvaltningen och ska ge avkastning på kapitalet. Fastigheterna bidrar 
också till en riskspridning av förbundets kapitaltillgångar. Det totala fastighetsvärdet värderades till cir-
ka 917 Mkr 2020-12-31 och förväntas stiga något ytterligare efter genomförda planerade investeringar. 
Nästa värderingstidpunkt blir 2021-12-31. Resultatet efter avskrivningar och skatter blev -2,2 Mkr. 

Verksamhetstal och resultatanalys

FASTIGHETER
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LIPUS 
Verksamhetsberättelse 2020
Lipus verksamhet syftar till att främja livslångt lärande, bidra till en snabb kunskapsspridning och en 
jämn och hög utbildningskvalitet inom sjukvården, vilket bidrar till att trygga framtida kompetensförsörj-
ning och en god vårdkvalitet med en hög patientsäkerhet. Bolaget erbjuder extern kvalitetsgranskning 
av läkarnas allmän- och specialiseringstjänstgöring enligt SPUR-modellen samt kvalitetsgranskning och 
certifiering av kurser och kongresser för läkare. Bolaget utvecklar även andra tjänster med tydlig koppling 
till verksamhetsområdet. På uppdrag av Sveriges läkarförbund har även bedömningar av CME-poäng 
(Continuing Medical Education) i samband med internationella utbildningar och kongresser i Sverige 
gjorts. Bedömningarna görs i samarbete med UEMS (European Union of Medical Specialists). Uppdra-
get återgick till Sveriges läkarförbund 1 juni 2020. 

Med anledning av Covid-19 flyttades ett flertal av årets externa kvalitetsgranskningar och kurser fram 
till kommande år. Verksamheten har i möjligaste mån anpassats till rådande läge. Ett intensivt arbete 
har pågått för att ställa om till digitala kvalitetsgranskningar, i de fall där beställare och aktuell specia-
litetsförening bedömt det vara möjligt. Totalt genomfördes 160 kvalitetsgranskningar, varav 39 digitala. 
Uppföljning visar att digital granskning kan göras med bibehållen kvalitet. I region Västmanland gjordes 
övergripande analys av specialiseringstjänstgöringen. Under hösten fick Lipus tilldelningsbeslut gällande 
AT-granskning i Västra Götaland. 50 specialitetsföreningar hade vid årets slut SPUR-samordnare och 
antalet aktiva inspektörer uppgick till 350. 16 personer har utbildats till SPUR-inspektörer. Ett digitalt 
SPUR-samordnarmöte hölls där ett 30-tal föreningar deltog. 

140 kurscertifieringar genomfördes under 2020, en minskning med 25 procent jämfört med 2019.  

Flera satsningar gjordes under året för att säkerställa en hög och jämn kvalitet i verksamheten. Bland 
annat på digitala fortbildningsmoduler för inspektörer, kalibrering, uppföljning samt utveckling av men-
torskapsmodellen. En digital inspektörsutbildning lanserades i samband med att restriktionerna omöjlig-
gjorde utbildningsdagar på plats. Kurscertifieringen fick en ny organisation med kurskoordinator, externa 
kursgranskare samt ett Advisory board kopplat till verksamheten. 

Lipus totala omsättning uppgick till 10,2 miljoner kronor.  Rörelseresultatet före skatt var -738 tusen kronor.

 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 
 Antal ST-granskningar 160 243 306 230 190 113 106 69  
 Antal AT-granskningar 0 2 7 0 3 8 0 1  
 Antal kursgranskningar 140 190 197 189 204 202 227 218 
 Antal CME-granskningar 6 27 45 47 52 40 70 33  

LIPUS
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Läkartidningen Förlag AB
Läkartidningen är en publicistiskt självständig medicinskt vetenskaplig och läkarfacklig tidskrift som 
också är organ för Sveriges Läkarförbund. Tonvikten ligger på medicinskt innehåll av internationell ve-
tenskaplig standard. Den ska också skapa opinion och förmedla nyheter i hälso- och sjukvårdspolitiska 
frågor och vara ett forum för debatt och meningsutbyte inom den medicinska professionen. Tidningen tar 
även upp frågor som rör läkarrollen ur ett medicinskt, etiskt, professionellt och samhälleligt perspektiv. 

Tidningen finns tryckt och i webbversion.

Tidningens sajt Läkartidningen.se fick fler besökare under 2020. I genomsnitt hade sajten 184 466 unika 
besökare per vecka, vilket är en ökning med 24 procent jämfört med år 2019. Enligt räckviddsundersök-
ningen Orvesto Näringsliv lästes ett genomsnittligt nummer av Läkartidningen av 78 000 personer. Den 
distribuerade upplagan låg på cirka 44 600 exemplar vilket var detsamma som 2019.

Läkartidningen arrangerade 19 event under 2020.

Under året gav Läkartidningen Förlag AB ut en ny bok.

Coronakrisen påverkade Läkartidningens ekonomi negativt, genom 
att fysiska event stoppades och annonsförsäljningen gick ner i 
jämförelse med budget. Flera olika åtgärder (som besparingar och 
statligt stöd genom sänkta arbetsgivaravgifter) bidrog tillsammans 
till att ett resultat i nivå med budget kunde uppnås.

Läkartidningen ska drivas affärsmässigt och ge avkastning till 
ägaren. Förlagets totala omsättning var 39,4 miljoner kronor, vilket 
innebar en minskning med 6,3 miljoner kronor jämfört med före-
gående år. 

Rörelseresultatet var 1,5 miljoner kronor, att jämföra med 3 400 
kronor år 2019. Resultatet före skatt var 1,5 miljoner kronor (1 400 
kronor).

Styrelsen för Läkartidningen Förlag AB bestod under större delen av 2020 av följande personer: Pär 
Gunnarsson (chefredaktör), Hans Dahlgren (vd), Heidi Stensmyren (ordförande) och Kajsa Värna (av-
delningschef för verksamhetsstöd vid Sveriges läkarförbund). 

Den 20 november ersattes Heidi Stensmyren av Sofia Rydgren Stale och Kajsa Värna av Andreas 
Gustafsson. 

LÄKARTIDNINGEN
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Fullmäktigeuppdragen
FUM19 Bifallna att-satser

Aa05 Motion om fokus på jour och beredskapsbefrielse under graviditet 
Att läkarförbundet ska driva frågan om att läkare, som så önskar, bör befrias från jour och beredskap 
under hela graviditeten

Läkarförbundet yrkade i avtalsrörelsen på jour och beredskapsbefrielse under graviditeten.

Aa06 Angående övertid 
Att Sveriges läkarförbund verkar för att icke beordrat kliniskt nödvändigt övertidsarbete ersätts enligt avtal 

Information till förtroendevalda i lokalföreningar genom olika kanaler om att uppmärksamma arbetsgiva-
ren om att allt övertidsarbete ska registreras och ersättas är under bearbetning och fortsätter under 2021

Information till anställda samt rådgivning, stöd och utbildning i förbundet att uppmärksamma och driva 
förhandlingar där övertidsarbete inte ersatts har utvecklats i framställande av temaföreläsningar samt i 
fokus på digitala interna ordförandemöten.

I löpande samtal med SKR adressera frågan om hur registrering ska ske av icke beordrat kliniskt nöd-
vändigt arbete och att detta ska ersättas enligt avtal. Arbetet sker även som en del av vårt partsgemen-
samma arbete.

Information till medlemmar om rätten till ersättning för övertidsarbete genomförs i webinar mot medlem.

Aa07 Inventering av läkarkårens faktiska övertidsarbete 
Att  Läkarförbundet inventerar i vilken omfattning läkarprofessionen får ekonomisk kompensation eller 
ledighet för arbetad övertid enligt reglerna i gällande kollektivavtal AB § 20.

Kansliet har utrett en plan för genomförande av inventering av ekonomisk kompensation eller ledighet 
för arbetad övertid enligt regler i gällande kollektivavtal.

Under avtalsförhandlingarna 2020 och i andra forum har möjligheterna att inventera ekonomisk kompen-
sation eller ledighet för arbetad övertid enligt reglerna i gällande kollektivavtal diskuterats.

Förbundet analyserar årligen resultat av förbundets centrala löneenkät rörande omfattning av ekonomisk 
kompensation eller ledighet för arbetad övertid enligt gällande kollektivavtal.

Förbundet genomförde en ny löneenkät 2020 och analyserade samtidigt resultatet rörande frågan om 
ekonomisk kompensation eller ledighet för arbetad övertid enligt kollektivavtal. 

FULLMÄKTIGEUPPDRAGEN
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Aa08 Angående ekonomisk ersättning för arbetad övertid för läkare 
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 Ar-
betstidslagen 

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 kollektivavtalet och 
hur man registrerar övertid när så är fallet.

Förbundet yrkade i avtalsrörelsen 2020 på att SKR ser över möjligheterna att registrera all övertid i regi-
oner och ett partsgemensamt arbete fortlöper.

Kansliet arbetar med att analysera omfattning av hur många läkare som skriver bort sin rätt till ekonomisk 
ersättning för övertid.

Kansliet arbetar med att analysera resultatet av förbundets centrala löneenkät för att se omfattningen 
av bortskriven övertidsersättning. 

Förbundet genomförde en ny central löneenkät 2020 och fortsatte analysera omfattningen/förekomsten 
av kompensation/ekonomisk ersättning.

Kansliet har tagit fram och ska genomföra temaföreläsningar i syfte att informera och utbilda anställda 
och förtroendevalda som stöd för att upplysa medlemmarna om deras rättigheter.

Kansliet arbetar med att ta fram ett informationsunderlag i form av text och film med i syfte att upplysa 
om den ekonomiska förlusten man gör om man väljer en anställning utan rätt till övertidsersättning

Kansliet avser att ta fram en ”räknesnurra” på hemsidan för medlemmarna att använda för att se vad 
värdet av en övertid är, arbetet har dessvärre försenats något i anledning av avtalsrörelsen.

Aa09 Korrekt registrering av läkares arbetstid 
Att  Läkarförbundet verkar för att arbetsgivaren registrerar och redovisar all arbetstid enligt Arbetstids-
lagen och uppmärksammar arbetsgivaren på gällande EU lagstiftning 

Att  Läkarförbundet verkar för att arbetsgivaren skall tillhandahålla intuitiva, lättanvända system för att 
arbetstagaren korrekt skall kunna registrera all arbetstid 

Att Läkarförbundet utformar och tillhandahåller medlemsinformation för att skapa medvetenhet om ATL 
och vikten av att all arbetstid registreras

FULLMÄKTIGEUPPDRAGEN
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Läkarförbundet för regelbundet fram förbundets uppfattning i samtal med SKR för att påverka dessa att 
samtala med sina medlemmar.

Förbundet för samtal med SKR inom ramen för ett partsgemensamt arbete kring frågan om att genomföra 
uppsökande verksamhet tillsammans med förbundet i syfte att utbilda arbetsgivaren om att uppfylla lagen.

I avtalsrörelsen 2020 yrkade förbundet på att SKR och arbetsgivaren måste ha fungerande system för 
att förbundets medlemmar ska kunna registrera övertid., detta resulterade i ett partsgemensamt arbete

En kort informationsfilm att sprida i lämpliga kanaler i syfte att påminna läkare om vikten av att registrera 
all arbetstid är under beredning, men kommer att genomföras utifrån hur det partsgemensamma arbetet 
fortlöper.

Information till samtliga medlemmar via medlemsmejl och Läkartidningen tas fram under 2021. Tack vare 
pandemin synes denna aktivitet förmodligen kunna genomföras i ett webinar.

Aa10 Regelbundet avsatt tid för arbete som inte är direkt patientnära 
Att Läkarförbundet verkar för att läkare har regelbunden tid avsatt för arbete som inte är direkt patientnära

Kansliet arbetar löpande med att ska skapa informationsunderlag, föreläsningar och checklistor för förtro-
endevalda som därmed kan sätta press på lokala arbetsgivare att skapa den möjligheten. Arbetet fortsätter

Kansliet arbetar på samma sätt med att ta fram information för medlemmar så att de ställer krav på ar-
betsgivaren att få regelbunden tid avsatt för arbete som inte är direkt patientnära.

Ab01 Egna ostörda arbetsplatser 
Att Förbundsstyrelsen redovisar hur man arbetat med den tidigare motionen

Att Läkarförbundet ytterligare förstärker arbetet för läkares rätt till en egen ostörd arbetsplats

ALG arbetar tillsammans med kansliet med att förete en utredning/analys av det arbete som gjorts.

Underlag är under framtagande för att påvisa fördelar med egen arbetsplats för läkare.

Ab02 Framtida digitalisering av läkarnas arbete och arbetsmiljö
Att Läkarförbundet i sin kommunikation kring ”digitalisering” tydliggör vilken betydelse ordet ges i det 
aktuella sammanhanget

Kommunikationsavdelningen har under 2020 gjort en genomlysning var begreppet nämns och hur det 
framstår. 

FULLMÄKTIGEUPPDRAGEN
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Ab04 Motion om digital ohälsa 
Att läkarförbundet verkar för att arbetsgivaren granskar vilka konsekvenser den alltmer digitaliserade 
vården får för läkares hälsa och arbetsmiljö.

Kansliet arbetar inom ramen för Suntarbetsliv och andra gemensamma partsorgan för att konsekvenser 
för en digitaliserad vård får för läkares hälsa och arbetsmiljö utreds

Kansliet verkar kontinuerligt för att AFA tar fram ett forskningsunderlag för bedömning av konsekvensen 
av en digitaliserad vård för läkares hälsa och arbetsmiljö genom sitt arbete i AFA

Kansliet har inventerat möjligheten att själva ta fram ett underlag som belyser konsekvenserna av en 
digitaliserad vård för läkares hälsa och arbetsmiljö och har konstaterat att framgången är att in dessa 
frågor i andra arenor såsom Suntarbetsliv, AFA m m.

Ab06 Underläkarbemannade/sjuksköterskelösa avdelningar 
Att SLF verkar för att läkartjänster ska tillsättas i syfte att täcka behoven av läkare, läkares arbete och 
läkares kompetensutveckling. 

Att SLF verkar för att det finns tillräckligt med AT-, ST- och BT-platser för läkare så att dessa kan slutföra 
sin utbildning utan fördröjning. 

Läkarförbundet har i kontakter med såväl socialdepartementet som Socialstyrelsen och det under året 
nyinrättade Nationella Vårdkompetensrådet framhållit vikten av att regionerna inrättar fler utbildnings-
tjänster. För att underlätta lokalföreningarnas arbetet på området har vi också tagit fram ett särskilt Fakta 
och argument i frågan. Frågan har också getts stort utrymme både i Läkarförbundets politiska program 
och i den kompetensförsörjningspolicy som arbetats fram under året.

I samband med avtalsförhandlingarna 2020 och genom central löneenkät uppnådde förbundet fram-
gångar i att skapa förutsättningar att driva löneläge för BT som legitimerad läkare i förhandling med 
SKR. Genom ett partsgemensamt arbete tillsammans med SKR är frågan aktuell och uppföljning/samtal 
i denna fråga sker löpande.

Ab07 Offentlig utlysning av tjänster som underläkare 
Att Förbundsstyrelsen verkar för att alla underläkartjänster utlyses offentligt. 

Kansliet har påbörjat samtal med bl.a. lokalföreningar om i vilken omfattning underläkartjänster utlyses 
och på vilket sätt i syfte att förstå dagens tillvägagångssätt hos arbetsgivarna.

Kansliet har analyserat de rättsliga möjligheter som finns att begära att arbetsgivare ska utlysa under-
läkartjänster offentligt.

Nulägesanalys och goda exempel som underlag för påverkan lokalt och centralt görs löpande.

FULLMÄKTIGEUPPDRAGEN
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Ab08 Yrkestitel till Verksamhetschefen 
Att  Läkarförbundet aktivt arbetar för att verksamhetschefer i sin verksamhet korrekt tituleras med sin 
yrkestillhörighet.

Att  Läkarförbundet i sitt arbete som behandlar verksamhetschefsfrågor konsekvent också använder 
yrkestitel på verksamhetschefer

Ett PM om titeln Verksamhetschef har tagits fram i samarbete med chefsföreningen. 

Kansliet undersöker också möjligheten att koda läkare som verksamhetschefer inom ramen för AID.

Kansliet informerar löpande förbundets medlemmar i rådgivning om vikten av att det av anställningsavta-
let framgår korrekt befattning som verksamhetschef i samband med tecknande av avtal eller förändring 
av anställning.

Ab09 Chefläkarens oberoende ställning 
Att SLF verkar för att chefläkaruppdraget definieras i samverkan med Nätverket Sveriges Chefläkare 

Att SLF verkar för att chefläkaruppdraget synliggörs. 

Att SLF tillsammans med Nätverket Sveriges Chefläkare bereder frågan om chefläkarens anställning 
och oberoende ställning till arbetsgivaren.

Läkarförbundet har under året haft ett flertal kontakter med Sveriges Chefläkare för att närmare bereda 
frågan. En workshop på temat har varit planerat, men sköts på framtiden med anledning av pandemin. 

I avtalsrörelsen 2020 yrkades det på ett partsarbete om att utreda förutsättningarna för att göra det attrak-
tivt för läkare att bli chefer i högre omfattning. I detta ligger att chefer villkor ska vara attraktiva. Yrkandet 
avvisades dock av motparten och inget partsarbete finns därför på området. SKR är tydliga i att chef, 
som egen profession inte ska behandlas med bara Läkarförbundet utan i sådana fall med alla förbund 
som har medlemmar som kan antas vilja bli chefer.

Ab10 Ledarskapsraketen – en gemensam satsning från SLF Student, SYLF, Sjukhuslä-
karna, DLF och Chefsföreningen 
Att läkarförbundet stöder en påbyggnad och utveckling av chefsföreningens redan etablerade ledar-
skapsutbildning och mentorsprogram till att verka för läkare som chefer och ledare på alla nivåer. Hela 
karriären. 

Att  ledarskapsutbildningen leds av en projektgrupp med bred representation av olika yrkesföreningar/
lokalföreningar/kansli. 

Förbundet tillsatte en projektgrupp för att ta fram en Ledarskapsraket. Flera förslag framställdes och 
kostnaden för Ledarskapsraketen analyserades med ett flertal aktörer. Möjligheterna att integrera dagens 
mentorskapsprogram i Ledarskapsraketen analyserades.

FULLMÄKTIGEUPPDRAGEN



70

Läkarförbundets verksamhetsberättelse med årsredovisning 2020

B01 Ett millenium till spillo av läkarnas karriärer varje år – väntetiderna måste få ett slut!
Att SLF ska utreda möjligheten för läkare efter examen att kunna tillgodoräkna sig vikariat i sin AT

Att SLF aktivt ska verka för att ST-läkare ska kunna tillgodoräkna tjänstgöring efter legitimation och inte 
enbart tjänstgöring efter avslutad BT

Att SLF aktivt ska verka för en rimlig dimensionering av antalet AT- och BT-platser 

UFO utredde och diskuterade frågan under året, men landade i att nackdelarna med att tillåta tillgodo-
räknande av vikariat före AT överväger fördelarna. UFOs resonemang och ställningstagande har också 
förmedlats till Socialstyrelsen bland annat i remissvaret om de nya AT- och ST-föreskrifterna.

Läkarförbundet har under året i både debattartiklar och nyhetsinslag påtalat bristen på AT- och BT-tjänster, 
liksom direkt i möten med Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Regioner. Uppmärksam-
heten gav resultat på så vis att regeringens överenskommelse med SKR om God och nära vård tvingar 
regionerna att redovisa sin planering av antalet AT-tjänster i augusti 2021.

B03 Motion angående nya läkarutbildningen
Att Läkarförbundet tydligt påtalar behovet av utökad ALF finansiering av Verksamhetsförlagd utbildning 
under grundutbildningen.

Att Läkarförbundet arbetar för att öka meritvärdet av handledning/utbildning för läkare.

Läkarförbundet har under året skrivit till utbildningsministern och påtalat vikten av en utökad ALF-finansie-
ring med anledning av den nya läkarutbildningen. Förbundet har också genomfört en DocPoll-enkät om 
förutsättningarna för handledning, som ska utmynna i en rapport med förslag till förbättringar på området.

C01 Kunskapsstöd, men utan ekonomisk styrning
Att  Läkarförbundet i och med framväxten av kunskapsstyrning verkar mot ekonomisk styrning kopplat 
till följsamhet till de nationella kunskapsstöden

Läkarförbundet har under året kontinuerligt varit förmedlande länk mellan de nationella programområdena 
och specialitetsföreningarna. En utvärdering av specialitetsföreningarnas arbete i dessa gjordes också i 
början av året, vilket inte gav anledning att avbryta samarbetet med SKR. Förbundet har också varit ak-
tiva och framfört sin politik i kunskapsstyrningsutredningen som lade fram sitt slutbetänkande under året. 

C02 Motion angående bristen på vårdplatser.
Att Läkarförbundet gör konkreta arbetsredskap för att hjälpa till i det lokala påverkansarbetet kring vård-
platserna väl kända för förbundets medlemmar 

Läkarförbundet har gjort utskick av underlagsmaterial till delföreningarna, och under året också uppdaterat 
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informationen om förbundets politik på Infarten och i medlemsmail för att underlätta för lokalföreningarna. 
Ytterligare material är planerat att skickas ut under 2021.

C03 Vem ska få göra vad i sjukvården?
Att Läkarförbundet verkar för att läkare skall vara involverade i den diagnostiska processen 

Att Läkarförbundet verkar för att läkare ska ha ett större inflytande över det medicinska innehållet i 
hälso- och sjukvården

Läkarförbundet har tagit upp frågan i möten med Socialstyrelsen och företrädare för Sveriges Kommuner 
och Regioner. Förbundets politik har också tydliggjorts i det politiska programmet. 

C08 Att verkställa klimatpolicyn
Att Sveriges Läkarförbund liksom de nationella läkarförbunden i bl a England Australien och USA uttalar 
att ”climate change is a health emergency”.

Att Sveriges Läkarförbund följer upp sin klimatpolicy och redovisar hur den efterlevs.

I det medlemsbrev som gick ut på världsmiljödagen den 5 juni var fokus på förbundets hållbarhetsarbete, 
och det informerades också om CPME:s uttalande om klimatet som hälsonödläge. FUMs uttalande om 
klimatet som hälsonödläge är även inskrivet i det nya politiska programmet. 

Förbundets investeringar sker numera i enlighet med klimatpolicyn utifrån FN:s hållbarhetsmål. Klimat-
policyn kommer också att ses över under 2021.

Da01 Fullmäktigeprotokollens innehåll
Att motionernas att-satser framgår i fullmäktigeprotokoll 

Att yrkanden som fullmäktige fattar slutgiltigt beslut om framgår av fullmäktigeprotokoll

Under fullmäktigemötet 2020, som genomfördes digitalt, inleddes den nya ordningen med samtliga 
att-satser redovisade jämte tillkommande yrkanden, d.v.s. inte bara den att-sats eller det yrkande som 
beslutades. Protokollen blir med detta lite drygt dubbelt så långa, d.v.s. runt 55 sidor långa, men i gen-
gäld uttömmande.

Da03 Fullmäktiges tidpunkt för mandaträkning 
Att Sveriges läkarförbund fastställer ett lämpligt tidsintervall före fullmäktige för korrekt mandatberäkning 

Propositionen framfördes och beslutades som punkt 14b. Under 2021 gavs tillfälle att applicera den nya 
regeln för mandat.
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Da05 Medlemsflytt 
Att Sveriges läkarförbund varje månad inhämtar uppgifter om specialistbevis

Att ett personligt mail skickas ut automatiskt till alla medlemmar som erhållit specialistbevis med upp-
maning att korrigera medlemstillhörighet

Att medlemmar som erhållit specialistbevis och som inte uppger annat önskemål automatiskt flyttas till 
yrkesförening för specialist

En rutin är etablerad med Socialstyrelsen. Inhämtning sker månatligen med undantag för månader då 
Socialstyrelsen är försenade i sitt arbete.

Ett automatiskt mejl går ut till de som är medlemmar i SYLF och som får sin första specialistkompetens.

Möjligheten att utveckla en funktionalitet för att automatisera detta har undersökts och lett till konklusio-
nen att automatisering ej är möjligt för tillfället då det saknas tydliga definitioner för vilken förening en 
medlem med specialitet ska flyttas till. Arbetet genomförs idag manuellt i mån av tid. 

Da06 Utökad representation i Fullmäktige för små delföreningar
Att delföreningar med endast en fullmäktigeledamot ges rätt att ha ytterligare en ledamot närvarande 
vid Fullmäktige med yttrande- och förslagsrätt men utan rösträtt.

Att denna ledamot har full rösträtt i utskottsarbetet ifall utskott tillämpas.

Propositionen framfördes och beslutades som punkt 14b. Utökad representation ges möjlighet att till-
lämpas vid fullmäktigemöte 2021.

Db03 Tydligare kriterier vid ansökan till Understödsfonden 
Att Sveriges läkarförbund ökar transparensen kring understödsfondens utformning.

Att Sveriges läkarförbund tydliggör och utvärderar de nuvarande kriterierna

Att Sveriges läkarförbund premierar aktivt medlemskap vid utformning av kriterier för understödsfonden.

Kansliet analyserade och tog fram ett underlag som visade på kriterierna för bedömning av en ansökan. 
Kansliet utvärderade och uppdaterade också nuvarande kriterier för ökad förståelse. Information om 
Understödsfonden genomförs löpande i lämpliga kanaler 

Db05 Ökad satsning på kompetensutveckling av förtroendevalda styrelseledamöter 
Att Läkarförbundet utöver det fackliga uppdraget erbjuder ett visst antal basbelopp per år per FS-leda-
mot till kompetensutveckling

Att kompetensutvecklingen skall vara profilerad, väldefinierad och kopplad till uppdraget som FS-ledamot
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Att det åligger FS att regelbundet inventera behovet av vilka kompetenser som behöver finnas, vilka 
individuella kompetenser som redan finns och upprätta en plan för hur det ska tillgodoses.

Förbundet har etablerat samarbete med andra fackliga organisationer rörande högre ledarskapsutbild-
ningar planerades och genomförs nu genom utbildningen för högre fackligt ledarskap. Inom förbundet har 
vi skapat en tydlig utvecklingsresa för fackligt förtroendevalda och i dagsläget genomförs en utvecklad 
och bearbetad utbildning för fackligt förtroendevalda ledare inom förbundet.

Under 2020 genomfördes den första utbildningsomgången inom ramen för samarbetet i OFR, med två 
representanter från Läkarförbundet i utbildningen för högre fackligt ledarskap i offentlig sektor. Utvärde-
ring under året var gynnsamt, trots svårigheter som pandemin ställde för genomförandet av utbildningen. 
Läkarförbundet kunde därför etablera utbildningen som den fjärde och kompletterande delen av utbild-
ningserbjudandet för ledare inom förbundet.

I samband med ovanstående justerades också regleringen av kompetensutvecklingen inom Förbunds-
styrelsen. 

Db06 Vikten av att använda rätt ord 
Att Läkarförbundet i sin kommunikation inte kallar patientrelaterat arbete för administration

Kommunikationsavdelningen har under 2020 sett över och säkerställt att kommunikation som tas fram 
från kansliet inte benämner patientrelaterat arbete som administration. 
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Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen är Sveriges läkarförbunds högsta beslutande organ mellan fullmäktigemö-
ten. Den består av fjorton ledamöter valda av fullmäktigemötet på personliga meriter och en 
adjungerad ledamot från Sveriges läkarförbund Student. Förbundsstyrelsen sammanträder 
minst tio gånger per år, varav ett internat. Under 2020 hölls dock elva ordinarie möten varav ett 
internat. Därtill hölls lika många extrainkallade möten med en total mötesmängd på tjugotvå 
sammanträden för året. 

Förbundsstyrelsen har ett presidium bestående av ordförande och förste- och andre vice ordförande. 
Presidiet sammanträder minst tio gånger per år, under år 2020 dock fjorton. Presidiets uppdrag är att 
hantera frågor mellan Förbundsstyrelsens möten och i övrigt fatta de beslut som är dess ansvar enligt 
stadga, arbetsordning och delegation från Förbundsstyrelsen. Presidiet bistår ordförande med bered-
ning och planering av förbundets remisshantering, Förbundsstyrelsens möten och förbundets nationella 
demokratiska forum så som fullmäktigemöten, representantskap och ordförandekonferenser. Det är 
normalt ledamöter ur presidiet som medverkar i externa verksamheter för förbundets räkning så som 
representation i utredningar och arbetsgrupper.

Förbundsstyrelsen leder sex råd och en delegation till stöd för sitt beredningsarbete. Alla leds av le-
damöter ur Förbundsstyrelsen och är rådgivande. Råden sammanträder fem till tio gånger per år och 
bereder ärenden för beslut enligt Läkarförbundets strategi, lämnande rekommendationer och råd till 
Förbundsstyrelsen både på förfrågan och eget initiativ. Råden har en mycket aktiv roll i politikutveck-
lingen i förbundet.

Förbundsstyrelsen sammankallar representantskapen för lokalföreningarna och specialitetsföreningarna 
i Läkarförbundet. Under 2020 hölls två av vardera, ett på hösten och ett på våren, samtliga genomförda 
per distans. Förbundsstyrelsen har också uppdraget att sammankalla och organisera fullmäktigemötet, 
vilket hölls i november 2020 och under omständigheterna fick genomföras per distans. Ordförandekon-
ferensen är inte stadgad och inte en del av Förbundsstyrelsens ansvar, men styrelsen medverkar och 
stödjer både sammankallandet och organiserandet även av dessa. Under 2020 fick också den genom-
föras per distans.

Förbundsstyrelsen leddes under 2020 av Heidi Stensmyren för sjätte året i rad. Hon avlöstes vid fullmäk-
tigemötet i november av Sofia Rydgren Stale, som under året varit andre vice ordförande. Förste vice 
ordförande var Karin Båtelson. Ledamöter fram till november var Tina Crafoord, Erik Dahlman, Rofida 
Ghazvinian, Madeleine Liljegren, Shokoufeh Manouchehr Pour Naeini, Torsten Mossberg, Saad Ram-
mo, Lars Rocksén, Johan Styrud, Sven Söderberg och Marina Tuutma. Adjungerad från SLF Student 
var Elin Ekdahl.
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Presidiet
Heidi Stensmyren, ordförande (t.o.m. 
november)
Sofia Rydgren Stale, ordförande 
(fr.o.m. november), andre vice ord
förande (t.o.m. november),
Karin Båtelson, förste vice ordförande
Marina Tuutma, andre vice ordförande 
(fr.o.m. november)

Valberedning
Kristina Jennische, ordförande
Kristin Arthur
Ulrika Matsson Kölfeldt 
Frida Schagelin
Robert Svartholm
Jonas Holm, suppleant
Elin Karlsson, suppleant
Carin Larnert Hansson, suppleant 

Revisorer
Auktoriserad revisor
Veronica Carlsson, PwC
Förtroendemannarevisorer
Thomas Brännström
Jan Rosén 
Linus Axelsson, suppleant 
Johanna Strömberg Johnson, suppleant

Arbetslivsgruppen (ALG)
Marina Tuutma, ordförande
Knut Bodin
Andreas Fischer
Mikael Nilsson
Ylva Rangnitt
Christina Sjöberg
Benny Ståhlberg
Aida Mikaeili, adjungerad

Etik- och Ansvarsrådet (EAR)
Torsten Mossberg, ordförande
Kristin Arthur 
Erik Dahlman
Carina Iloson 
Ulrika Sandvik
Sven Söderberg 
Bengt von ZurMühlen 
David Josefsson, adjungerad

Förhandlingsdelegationen (FD)
Heidi Stensmyren, ordförande (t.o.m. 
november)
Sofia Rydgren Stale (ordförande, 
fr.o.m. november)
Malin Bohlin
Inge Eriksson
Torbjörn Karlsson
Johan Styrud
Ulrika Taléus

Madeleine Liljegren
Niki Shams

Kapitalplacerings- och Fastighets-
rådet (KPFR)
Johan Styrud, ordförande
Karin Båtelson
Sofia Rydgren Stale
Heidi Stensmyren (t.o.m. november) 
Marina Tuutma (fr.o.m. december)

Rådet för Läkemedel, IT och 
Medicinteknik (RLIM)
Karin Båtelson, ordförande
Eva Amtkil
Eva Bjärtun
Karolina Boman
Synnöve Lindemalm
Rikard Lövström
Johan Månflod
Shokoufeh Manouchehr Pour Naeini
Bertil Hagström, adjungerad
Elin Karlsson, adjungerad
Juuso Kuikka, adjungerad
Saad Rammo, adjungerad
Magnus Simonsson, adjungerad

Rådet för Utbildning och Forskning 
(UFO)
Sofia Rydgren Stale, ordförande
Annika Berg Lindström
Tora Borén
Peter Elbe, (fr.o.m. oktober)
Ann Hermansson
Nina Nelson Follin
Camilla Sandin Bergh
Ragnar Westerling (t.o.m. maj) 
Fredrik Gustafsson, adjungerad

Sjukvårdspolitiska Arbetsgruppen 
(SPA)
Karin Båtelson, ordförande
Tina Crafoord
Erik Dahlman
Rofida Ghazvinian (t.o.m. november)
Emelie Hultberg (fr.o.m. november)
Madeleine Liljegren
Shokoufeh Manouchehr Pour Naeini
Torsten Mossberg
Saad Rammo
Lars Rocksén
Ylva Sandström (fr.o.m. november)
Heidi Stensmyren (t.o.m. november)
Johan Styrud
Sven Söderberg
Marina Tuutma
Elin Ekdahl (adjungerad) 

Lipus AB Styrelse
Hans Dahlgren, ordförande
Sofia Rydgren Stale 
Ragnar Westerling (t.o.m. maj)
Peter Elbe (fr.o.m. november)
Madeleine Liljegren (suppleant t.o.m. 
november) 
Kajsa Värna (t.o.m. november)
Andreas Gustafsson (suppleant fr.o.m. 
november)
Åsa Ehinger, suppleant

Läkartidningen Förlag AB Styrelse
Heidi Stensmyren (ordförande, t.o.m. 
november) 
Sofia Rydgren Stale (ordförande, 
fr.o.m. november
Hans Dahlgren, vd
Pär Gunnarsson, chefredaktör 
Kajsa Värna (t.o.m. november)
Andreas Gustafsson (fr.o.m. november)
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BILAGA 3 Förbundets representanter 2020
AEA 
Heidi Stensmyren, ledamot valberedning, 
Hans Dahlgren, suppleant styrelsen, 
ombud vid stämma

Cancerfondens styrelse 
Gunilla Enblad

CPME
Tina Crafoord, delegationsordförande, 
Heidi Stensmyren, Saad Raamo

CPME rapporteur on AMR issues 
Sofia Rydgren Stale

EUMASS 
Gert Lindenger

Forska!Sverige styrelse
Heidi Stensmyren 

God och nära vård för barn och unga 
Sofia Rydgren Stale
Marina Tuutma

God och nära vård referensgrupp 
Marina Tuutma och Karin Båtelson

Hälsa och Life Science arbgrp
precisionsmedicin 
Sofia Rydgren Stale

Nationell samordnare sjuk-
skrivnings-processen 
Erik Dahlman

Nationella Kvalitetsregister referens-
grupp 
Sofia Rydgren Stale

Nationellt Försäkringsmedicinskt 
Forum 
Erik Dahlman

Nationella vårdkompetensrådet 
Madeleine Liljegren

NCD-nätverket
Saad Rammo

NEPI 
Rikard Lövström

Nordic Medical Council 
Heidi Stensmyren, Sofia Rydgren Stale

Nya kunskapsprovet referensgrupp 
Sofia Rydgren Stale

Nämnden för Medicinsk och Social 
utvärdering 
Heidi Stensmyren

OFR styrelse 
Heidi Stensmyren

Perspektivgrupp e-hälsa nationella 
läkemedelsstrategin 
Rikard Lövström

Perspektivgrupp patient NLL
Bengt von Zur Mühlen

Privata sjukvårdsförsäkringars 
påverkan på offentlig sjukvård 
Karin Båtelson (för Saco)

Programrådet för Vitalis 
Karin Båtelson

Provinsialläkarstiftelsen (S-dep) 
Christer Olofsson, Anna Segernäs 
Kvitting

Ref grp precisionsmedicin och 
betalningsmodeller 
Karolina Boman

Ref grp Precisionsmedicin och 
sjukvården 
Karolina Boman

Regeringsuppdrag om information 
vid läkemedelsbrist 
Saad Rammo

Saco Hälso- och sjukvård 
Heidi Stensmyren, Sofia Rydgren Stale

Saco-S representantskap 
Sofia Rydgren Stale

Sammanhållen kunskapsstyrning 
Karin Båtelson

Samsjuklighetsutredningen 
Sofia Rydgren Stale

Samverkansgrupp för apoteks-
forskning 
Elin Karlsson

SBU:s nämnd för medicinsk 
utvärdering 
Heidi Stensmyren

SIS Tekniska kommitté 331 
Laboratoriemedicin 
Lars Björndahl

SIS Tekniska kommitté 351 
ambulanssjukvård 
Martino Corrias

Sjukvårdens beredskap 
Karin Båtelson

SKL Nattionell plattform för jämlik 
hälso- och sjukvård (styrgrupp)
Sofia Rydgren Stale

SKL ref grupp för kunskapsutbyte 
inom psykisk hälsa
Sofia Rydgren Stale

SKL Välfärdsråd
Heidi Stensmyren

SNS Vård i det 21:a århundradet 
ref grp
Karin Båtelson

SNS Vårdens och äldreomsorgens 
organisering och finansiering 
Marina Tuutma

SoS dialoggrupp om fast 
läkarkontakt
Sofia Rydgren Stale

SoS Expertgrupp till nationella 
läkemedelsstrategin
Synnöve Lindemalm

SoS högnivågrupp till nationella 
läkemedelsstrategin
Karin Båtelson

SoS ST-råd
Sofia Rydgren Stale

Swedish Medtech granskningsgrupp 
Elin Karlsson

UEMS
Sofia Rydgren Stale (HoD), Ragnar 
Westerling

Union to Union förbundsråd 
Karin Båtelson

Utbildningssituationen för 
läkare som arbetar inom 
företagshälsovården - ref grp
Kristina Jakobsson, SAAMF

Välfärdskommissionen
Heidi Stensmyren (för Saco)

WMA
Heidi Stensmyren, delegationsord-
förande
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Ledningsgrupp
Hans Dahlgren, Förbundsdirektör
Åsa Ehinger, Avdelningschef PP
Andreas Gustafsson, Avdelningschef 
VS
Pia Ledan, Personalansvarig
Ove Rang, Avdelningschef AJ
Maximilian Schönhausen, Förbunds
sekreterare

Ledningsstab
Mattias Eriksson, Politisk sekreterare

Kommunikationsavdelningen
Victor Harju, Pressekreterare
Alicia Hegner, Studerandehandläggare
Karin Johnsdotter, Administration
Sofia Karlsson, Marknadsansvarig
Erik Kjellin, Kommunikationsstrateg
Cecilia Sandahl, Presschef
Veronica Stolt, Kommunikatör
Sara Widebeck, Kommunikatör

Avdelningen för Verksamhetsstöd
Marie Andersson, Internservice
Leena Bergström, Administration
Nina Blomkvist, Redovisningsekonom
Johan Elfstadius, Fastighetsansvarig
Marita Engstrand, Redovisnings
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Carolina Frisk, Ekonomicontroller
Eva Giannini, Medlemsadministration 
Johnny Gustafsson, Administration
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Avdelningen för Politik och 
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Hampus Carlson, Utredare
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Jonas Lilleberg Eriksson, Utredare
Jenny Lundqvist, Administration
EvaStina Lönngren, Utredare
Joakim Skoog, Utredare
Björn Södergård, Utredare
Hanna Vihavainen, Utredare
Per Wahlstedt, Utredare
Hanna Wallinder, Utredare
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Avdelningen för Arbetsliv och 
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Pantea Ansari, Ombudsman
Pelle Avelin, Ombudsman
Martin Ekdal, Ombudsman
Karl Engblom, Statistiker
Ann Garö, Ombudsman
Tomas Hedmark, Förbundsjurist
Klara Hägglund, Ombudsman
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Alexander Kuzmicki, Chefsjurist, 
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Annika Rådberg, Administration
Helena Törnkvist, Administration
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Regeringen
Finansdepartementet
• Ändrade regler för kostförmån i särskilda fall

Justitiedepartementet
• Promemoria om utökad möjlighet för Säkerhetspolisen att 

inhämta information i verksamheten för personskydd
• Särskilda regler om uppehållstillstånd för att delta i 

uppdragsutbildningar och vissa specialiseringsutbildningar

Socialdepartementet
• Avgiftsförändringar till följd av EU-förordningen om 

kliniska prövningar av humanläkemedel – Rapport från 
Läkemedelsverket

• Delbetänkandet Hälso- och sjukvård i det civila försvaret 
(SOU 2020:23)

• Digifysiskt vårdval, tillgänglig primärvård baserad på behov 
och kontinuitet (SOU 2019:42)

• En begriplig och trygg sjukförsäkring med plats för 
rehabilitering (SOU 2020:6)

• Ett nationellt sammanhållet system för kunskapsbaserad 
vård – ett system många möjligheter (SOU 2020:36)

• Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om utfärdande av 
intyg i hälso- och sjukvården

• God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- och 
sjukvårdssystem (SOU 2020:19)

• Personuppgiftsbehandling vid antalsberäkning inför klinisk 
forskning - Delbetänkande från KOMET (SOU 2020:53)

• Promemorian Ytterligare förstärkt nedsättning av 
arbetsgivaravgifter för personer som arbetar med forskning 
eller utveckling

• Remiss av avgiftsförändringar till följd av ERU-förordningen 
om kliniska prövningar av humanläkemedel – Rapport från 
Läkemedelsverket

• Remittering av promemorian Vissa sjukpenningförmåner 
och ersättning till arbetsgivare för kostnader för sjuklön

• Strukturförändring och investering i hälso- och sjukvården 
– lärdomar från exemplet NKS (SOU 2020:15)

• Tillfälliga bestämmelser om förebyggande sjukpenning med 
anledning av sjukdomen covid-19

• Tillfälliga bestämmelser om tillfällig föräldrapenning med 
anledning av covid-19

Utbildningsdepartementet
• Tydliggörande av yrkeskvalifikationsdirektivets minimikrav 

på antal studietimmar för läkar- och tandläkarexamen

Utrikesdepartementet
• Dröjsmålstalan vid erkännande av yrkeskvalifikationer
• Fusk vid antagning till högskoleutbildning – vad händer 

sen? (SOU 2019:50)
• Proportionalitetsprövning av krav på yrkeskvalifikationer

Myndigheter m fl
Arbetsmiljöverket
• Förslag om ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

smittrisker
• Förslag på Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd 

i en ny struktur
• Förslag på tillfälliga föreskrifter om vissa kontroller och 

besiktningar med anledning av restriktioner till följd av 
sjukdomen covid-19

• Förslag till föreskrifter om hygieniska gränsvärden och 
kemiska arbetsmiljörisker

• Remiss från Arbetsmiljöverket angående förslag till 
föreskrifter om hygieniska gränsvärden och kemiska 
arbetsmiljörisker

• Ändring av Arbetsmiljöverkets föreskrifter (SFS 2018:4) om 
smittrisker

Kemikalieinspektionen
• Undantag från språkkrav för vissa desinfektionsmedel KIFS 

2020:3

Läkemedelsverket
• Förslag till föreskrifter om ändring av Läkemedelsverkets 

föreskrifter (HSLF-FS 2019:32) om förordnande och 
utlämnande av läkemedel och teknisk sprit

• Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2020:xx) om  
on-linetillverkning och hantering av substitutionsvätskor 
(dialysföreskrifter)

• Förslag till ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter 
(HSLF-FS 2017:74) om begränsningar av förordnande och 
utlämnande av vissa läkemedel

• Förslag till nya föreskrifter (HSLF-FS 2020:xx) om 
blodverksamhet

Regionalt Cancercentrum Syd
• Nationella vårdprogrammet Cancerrehabilitering

Region Stockholm
• Stockholmsregionens strategi för Life Science samt 

forsknings- och utvecklingsstrategi för Region Stockholm

SIS – Swedish Standards Institute
• SIS-Remiss 19605 Kvalitetsledning- och riskhanterings-

system samt andra tillhörande standarder för medicinteknik

Socialstyrelsen
• Föreskrifter om ändring i Socialstyrelsens föreskrifter 

(SOSFS 2009:28) om blodverksamhet
• Förslag till föreskrifter om behörighet för sjuksköterskor att 

ordinera läkemedel för vaccination mot sjukdomen covid-19 
och föreskrifter om ändring i föreskrifter och allmänna råden 
(SOSFS 2005:26) om hantering av smittförande avfall

• Kunskapsstöd för kommunal hälso- och sjukvård
• Nationella principer för prioritering i hälso- och sjukvården 

under covid-19-pandemin

BILAGA 5 Avgivna remissyttranden

REMISSYTTRANDEN
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• Remiss avseende flera sakkunniggruppers genomlysning 
inför beslut om nationell högspecialiserad vård

• Remiss avseende förslag till föreskrifter om behörighet för 
sjuksköterskor att ordinera läkemedel för vaccination mot 
sjukdomen covid-19 och föreskrifter om ändring i före-
skrifter och allmänna råden (SOSFS 2005:26) om hantering 
av smittförande avfall från hälso- och sjukvården

• Remiss avseende förslag till föreskrifter om tillfälliga villkor 
för avgiftsfri screening med anledning av sjukdomen 
covid-19

• Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens föreskrifter 
om utfärdande av intyg i hälso- och sjukvården

• Remiss avseende nationellt vårdprogram cancer-
rehabilitering

• Remiss från Socialstyrelsen – förslag till nya och ändrade 
regler om läkarnas ST och AT

• Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd för 
rörelseorganens sjukdomar – del 1

• Underlag för beslut om nationell högspecialiserad vård 
vårdområde Kurativt syftande kirurgisk behandling vid 
peniscancer (Dnr 5.3-37242/2019)

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket
• Remiss av förslag till ändringar i TLV:s föreskrifter om 

licensläkemedel, extemporeläkemedel, lagerberedningar 
och tillfällig subvention (dnr 103/2020)

Saco
• Arbetsskador till följd av smittsamma sjukdomar
• Bestämmelserna om nedsättning av arbetsgivaravgifterna 

för den först anställde görs permanenta
• Bättre studiestöd till äldre
• En utökad möjlighet att söka efter vapen och andra farliga 

föremål
• Idéburen välfärd (SOU 2019:56)
• Promemorian Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till 

arbetsgivare för kostnader för sjuklön 
• Promemorian Ytterligare förstärkt nedsättning av arbets-

givaravgifter för personer som arbetar med forskning eller 
utveckling

• Starkare kommuner - med kapacitet att klara välfärds-
uppdraget (SOU 2020:8)

• Snabbremiss från Arbetsmiljöverket – Remiss om särskilda 
bestämmelser om personlig skyddsutrustning med 
anledning av pandemin covid-19

• Utvidgad tidsgräns för expertskatt
• Vissa sjukpenningförmåner och ersättning till arbetsgivare 

för kostnader för sjuklön
• Ändringar i högskolelagen för att främja den akademiska 

friheten och tydliggöra lärosätenas roll för det livslånga 
lärandet

Internationella organ
CPME
• Policy on Digital Competencies for Doctors
• Policy on Physical Activity
• Statement on Criminalisation of Acts of Solidarity
• European Doctors’ Recommendations to the EU on 

Pandemic Preparedness

WMA
• Proposed WMA Statement on Physicians Treating 

Relatives and Friends 
• Proposed revision of the WMA Statement on Embryonic 

Stem Cell Research 
• Proposed WMA Declaration on Pseudoscience and 

Pseudotherapies in the Field of Health 
• Proposed revision of the WMA Statement on Medical 

Liability 
• Proposed revision of the WMA Declaration of Ottawa on 

Child Health 
• Proposed revision of the WMA Statement on Guiding 

Principles for the Use of Telehealth for the Provision of 
Health Care 

• Proposed minor revision of the WMA Statement 
Concerning the Relationship between Physicians and 
Commercial Enterprises

• Proposed WMA Statement on Hypertension and 
Cardiovascular Disease 

• Proposed WMA Resolution on Protecting the Future 
Generation’s Right to Live in a Healthy Environment 

• Proposed WMA Statement on access to surgery and 
anesthesia care 

• Proposed WMA Statement on Gene-Editing  
• Proposed WMA Statement on Physicians’ Responsibilities 

in Preventing and Combating Transplant-related Crimes  
• Proposed WMA Statement in support of Ensuring the 

Availability, Quality and Safety of All Medicines Worldwide  
• Proposed WMA Statement on Photoprotection  
• Proposal to install a Workgroup on Medical Technology 
• Proposed revision of WMA Declaration of Venice on 

termina

REMISSYTTRANDEN
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Revisionsberättelse 
Till fullmäktigemötet i Sveriges läkarförbund, org.nr 802002-1906 

Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen 
Uttalanden 
Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen för Sveriges läkarförbund för 
år 2020.  

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen och koncernredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av moderförbundets och 
koncernens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dessas finansiella resultat och 
kassaflöde för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. 

Vi tillstyrker därför att fullmäktigemötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
moderförbundet och koncernen. 

Grund för uttalanden 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed 
beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar samt De förtroendevalda 
revisorernas ansvar. 
Vi är oberoende i förhållande till förbundets och koncernen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav. 
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra 
uttalanden. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen och koncernredovisningen upprättas och 
att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna 
kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning och koncernredovisning 
som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
misstag. 

Vid upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen 
av förbundets och koncernens förmåga att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, 
om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om styrelsen avser att likvidera 
förbundet, upphöra med verksamheten eller inte har något realistiskt alternativ till att göra något av 
detta. 
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Den auktoriserade revisorns ansvar 

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i 
Sverige. Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och 
koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
på oegentligheter eller på misstag, och att lämna en revisionsberättelse som innehåller mina 
uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som 
utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett förbund och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella 
informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 
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koncernredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror 
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utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet om 
en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara 
väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som 
användare fattar med grund i årsredovisningen och koncernredovisningen. 

Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt 
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom: 

• Identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen och 
koncernredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och 
utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är 
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden. Risken för att inte 
upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig 
felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, 
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern 
kontroll. 

• skaffar jag mig en förståelse av den del av förbundets interna kontroll som har betydelse för 
min revision för att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte för att uttala mig om effektiviteten i den interna kontrollen. 

• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i 
styrelsens uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar. 

• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid 
upprättandet av årsredovisningen och koncernredovisningen. Jag drar också en slutsats, med 
grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig 
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande 
tvivel om förbundets förmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att det finns 
en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen och koncernredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om 
årsredovisningen och koncernredovisningen. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis 
som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller 
förhållanden göra att ett förbund och en koncern inte längre kan fortsätta verksamheten. 

• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen 
och koncernredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt 
som ger en rättvisande bild. 

• inhämtar vi tillräckliga och ändamålsenliga revisionsbevis avseende den finansiella 
informationen för enheterna eller affärsaktiviteterna inom koncernen för att göra ett uttalande 
avseende koncernredovisningen. Vi ansvarar för styrning, övervakning och utförande av 
koncernrevisionen. Vi är ensamt ansvariga för våra uttalanden. 

Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, 
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som jag identifierat. 
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De förtroendevalda revisorernas ansvar 
Vi har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt 
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen och koncernredovisningen 
har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och om årsredovisningen och 
koncernredovisningen ger en rättvisande bild av förbundets och koncernens resultat och ställning. 

 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar 

Uttalande 
Utöver vår revision av årsredovisningen och koncernredovisningen har vi även utfört en revision av 
styrelsens förvaltning för Sveriges Läkarförbund för år 2020. 

Vi tillstyrker att fullmäktigemötet beviljar styrelseledamöterna ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Grund för uttalande 
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i 
avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande till moderförbundet och koncernen enligt 
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar 
enligt dessa krav. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt 
uttalande. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen. 

Revisorernas ansvar 
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande, är att inhämta 
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något 
väsentligt avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan 
föranleda ersättningsskyldighet mot förbundet. 

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god 
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda 
ersättningsskyldighet mot förbundet.  

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn 
professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. 
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande 
granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning 
och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi 
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för 
verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för förbundets situation. 
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden 
som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet. 
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Stockholm den dag som framgår av vår elektroniska underskrift  

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB 

 
 
Veronica Carlsson                                                       
Auktoriserad revisor 

 

Thomas Brännström     Jan Rosén                                    
Förtroendevald revisor     Förtroendevald revisor  
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Deltagare

  ÖHRLINGS PRICEWATERHOUSECOOPERS AB 556029-6740 Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: VERONICA CARLSSON

Veronica Carlsson

Auktoriserad revisor

2021-06-22 10:01:59 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 JAN ROSÉN Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: JAN ROSÉN

Jan Rosén

2021-06-22 09:40:57 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post

 THOMAS BRÄNSTRÖM Sverige

Signerat med Svenskt BankID

Namn returnerat från Svenskt BankID: THOMAS BRÄNNSTRÖM

Thomas Bränström

2021-06-22 09:47:24 UTC

Datum

Leveranskanal: E-post
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