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Årsberättelse 2018

Den fackliga tillvaron är bitvis tuff med så mycket 
som borde förbättras som lagar, arbetsmiljö, le-
darskapet i vården, organisation, kunskapssprid-
ning och utveckling av den kliniska vardagen med 
bättre utfall för våra patienter. Man måste inse att 
man inte kan ändra allt utan måste fokusera på 
mindre bitar. 

Under året har alla föreningar i förbundet haft 
stort fokus på nationell primärvårdsreform där 
fast läkare ingår. ”Rätten till fast läkare” har fak-
tiskt blivit en paroll för alla politiska partier och 
även om det förstås finns högljudda kritiker, så 
verkar det som de flesta accepterar att möjlighet 
till fast läkarkontakt är vårdeffektivt, kostnadsef-
fektivt och grundläggande för att bygga upp en 
fungerande sjukvård. Vi har alltså lyckats med att 
vända skutan från att det skulle vara lika bra el-
ler till och med bättre med anonyma ”team”, fasta 
vårdkontakter som inte ens behöver vara läkare 
eller att det räcker att man listar sig på ett hus. 
Detta är ett exempel på ett fokuserat påverkansar-

Till Sjukhusläkarnas medlemmar
bete som har haft effekt och genomslag.

Ett annat område är vårdplatsbristen och hur 
illa det den slår på olika delar av vårdkedjan. Detta 
är numera välkänt bland beslutsfattare och myn-
digheter. Men här har vi haft svårare att komma 
med lösningar och att föra ut att det inte bara 
handlar om att ge en yrkesgrupp, sjuksköterskor, 
mer lön eller utbilda fler utan det är så mycket 
mer sammansatt där mycket behöver förbättras: 
arbetssätt, kontinuitet, kommunal vård, fortbild-
ning där det medicinska chefskapet måste vara 
styrande. Nästa år kommer vi än mer att intensi-
fiera detta arbete. 

Tidningen Sjukhusläkaren och dess journalis-
ter har arbetat på. Störst genomslag i år var hur 
OECD och sedan SKL hanterar väntetids- och 
vårdkvalitetssiffror och hur man sedan med dåligt 
underbyggda fakta där man jämför äpplen och 
päron basunerar ut att allt är frid och fröjd. Här 
har vi debatterat om vikten av att beslutsfattare 
lyssnar direkt på oss i professionen och att an-

svariga verkligen tar sitt 
ansvar för att redovisa kor-
rekta fakta så att informe-
rade beslut kan tas. Utan 
gemensam världsbild som 
start kommer vi ingenstans 
i ett förbättringsarbete.  

Sjukhusläkarnas mål 
är en evidensbaserad och 
kunskapsskapande vård 
med starkt professionell 
inflytande där årets hu-
vudfrågor med chefsskap, 
vårdplatser och fortbild-
ning är fokusfrågor för vä-
gen fram.

Välkommen till 
Sjukhusläkarnas 
fullmäktigemöte 2019! 
Karin Båtelson 
med styrelse

Bakre raden: Sten Östenson, Elin Karlsson, Karin Båtelson. Shokoufeh 
Manouchehrpour, Torbjörn Karlsson. Nedre raden: Maria Thorén Örnberg, 
Bengt von Zur-Mühlen, Ann Hermansson. Längst fram: Andreas Fischer
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Sjukvårdspolitik och sjukvårdsorganisation

Fast läkare
Sjukhusläkarna vill garantera rätten för patienterna till 
namngiven fast läkarkontakt och rätten för läkare att ta 
patientansvar. Kontinuitet skapar trygghet för patienten 
och är en viktig del av läkarens livslånga lärande. En pa-
tientansvarig läkare är inget motsatsförhållande till kon-
taktsjuksköterska, team eller annan fast vårdkontakt utan 
en nödvändig del. 

Kontinuitet i patient-läkarrelationen ger en effektivare 
och mer patientsäker sjukvård gör att erfarenhet och kun-
skap ökar. Detta stöds också av en engelsk forskningsöver-
sikt från 2018 som visar att kontinuitet hos läkare minskar 
sjuklighet och död, BMJ Open.

Sjukhusläkarna driver även frågan om rätten till patien-
tansvarig läkare tillsammans med kollegorna inom den 
nordiska överläkarföreningen Nordöl. Frågan har tagits 
upp ett otal sammanhang ur olika vinklar och nu har nåtts 
enighet bland de flesta politiska partier om rätten till fast 
läkare i den nya primärvårdsreformen och det finns också 
inskrivet i regeringens programförklaring. Nästa steg är att 
ytterligare belysa behovet av kontinuitet på sjukhus.

Vårdplatser
Trenden med ett minskat antal vårdplatser i Sverige fortsät-
ter. Mellan 2006 och 2017 minskade antalet vårdplatser 
per 1 000 invånare från knappt 2,9 till 2,2 enligt Social-
styrelsen. Detta visar på vårdens dåliga organisation och 
ledarskap.

Vårdplatsfrågan bara förvärras och är destruktiv.  Tid-
ningen Sjukhusläkaren visat att för få vårdplatser kostar 
människoliv. Direkta effekter är meningslösa arbetsuppgif-
ter med att flytta runt eller ”leta patienter att skriva ut”, 
upprepade in- och utskrivningar vid strykning av operation, 
akuta återinläggningar och nya arbetsuppgifter som olika 
koordinatorer. Patientfarlig vård med felbehandlingar, för-
senade behandlingar, överbeläggningar och utlokaliseringar 
(som i sig ger längre vårdtid). Ökat tryck på utredningar 
och annan service, falsk trygghet. Mindre tid för handled-
ning, utbildning, utveckling, mer konflikter och stor etisk 
stress ger personalflykt. Allt detta skapar också köer.

Vårdplatsbrist är kostnadsdrivande, ineffektivt och ska-
par en nedåtgående spiral. Att vårdplatserna är för få finns 
en medvetenhet om bland beslutsfattare men åtgärderna 
är hittills verkningslösa. Vi behöver ett nytt ledarskap med 
nya arbetssätt, renodla arbetsuppgifter, bättre kontinuitet, 
reglera fortbildning och handledning, premiera erfarenhet i 

lönekuvertet, stärka det medicinska chefskapet är några ex-
empel inom sjukhusen. En övergripande nationell dimen-
sionering av vårdplatser utifrån behov och ökad medicinsk 
kontinuitet inom primärvård och kommunalt äldreboende 
är andra. Allt detta för vi fram. Sjukhusläkarna har skrivit 
debattartiklar, ledare, träffat myndigheter där bland an-
nat IVO har beslutat om överbeläggningar som prioriterat 
område samt Socialstyrelsen både i diskussioner om sjuk-
vårdens nivåstrukturering och projekt om patientsäkerhet. 
Tidningen Sjukhusläkaren har belyst väntetidssiffror.

Chefskap
De positiva effekterna av läkare som chefer och chefer som 
är läkare måste komma ut tydligare. Att läkare i alla delar 
av karriären väljer att ta ett chefskap för längre eller kortare 
tid är en grundförutsättning för att vården ska återvända 
till att styras efter tydligare medicinska prioriteringar och 
principer. Ett inkännade chefskap som kan verksamheten  
och även kan leda in i framtiden är en förutsättning för en 
effektivare, säkrare och mer stimulerande vårdmiljö. 

Karin Båtelson har skrivit debattartikel i Dagens Sam-
hälle om varför inte läkare blir chefer i större utsträckning 
med uppföljande krönika i Sjukhusläkaren. Artikeln fick 
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stor spridning och Elin Karlsson och Karin Båtelson anmo-
dades skrva en artikel även till Svensk kirurgisk förenings 
tidning på samma tema samt att Karin Båtelson inbjöds till 
Dalarnas läkarförenings årsmöte iör att prata om frågan.

AEMH, den europeiska överläkarorganisationen, har 
Läkares ledarskap som fokusfråga under året. Intresse finns 
men det gäller att bryta en trend. Läkarförbundet beställde 
en litteraturgenomgång från KI ang läkares ledarskap där 
man kunde visa på samband mellan läkares chefskap och 
ekonomi och kvalitet. Läkarförbundets Chefsprogram 
innehåller 5 punkter och ett av målen är dels att göra po-
licyn känd bland medlemmar och att fördubbla antalet lä-
kare som är chefer till 2020. De fem punkterna är
• Steg 1 – Stärk rekryteringsbasen
• Steg 2 – Utveckla fler vägar till chefskap
• Steg 3 – Förbättra chefens möjlighet att utveckla vår-

den
• Steg 4 - Etablera chefskap som en naturlig del av lä-

karkarriären
• Steg 5 – Stärk chefens möjligheter att utvecklas i sitt 

chefskap   

Högspecialiserad vård
Sjukhusläkarna har varit aktiva i debatten kring den hög-
specialiserade vården och tidningen Sjukhusläkaren har 
även haft artiklar på ämnet. Vi har ställt oss kritiska till 
den på många punkter bristfälliga utredningen ”Träning 
ger färdighet” som föregått utredningen om nationell hög-
specialiserad vård. Vi har i remissvar till utredningen om 
högspecialiserad vård påtalat vikten av att se till helheten 
när man beslutar vilken vård som ska centraliseras. Vi upp-
skattar att cirka 1 procent - i dagsläget 300 diagnoser/be-
slut - av all sjukvård bör räknas som högspecialiserad vård. 

Primärvårdsreform
I Regeringens utredning God och Nära vård om nationell 
primärvårdsreform där primärvården ska vara basen ingår 
Karin Båtelson i referensgruppen (se bild) och i styrelsen, 
fram för allt flankerad av Maria Thorén Örnberg som ock-
så haft underhandsmöten med DLF. Intentionerna med en 
nationell primärvårdsreform med rätt till fast läkare är bra 
för mer jämlik vård och bättre medicinsk säkerhet, men 
det saknas ännu handfasta förslag för reell förändring i när-
tid avseende bemanning och ekonomisk stimulans. 

Att prata om förflyttning av resurser från sjukhusvården 
till primärvården är i dagsläget helt orealistiskt, först måste 
en fungerande primärvård byggas upp innan man kan bör-
ja prata om att primärvården kommer vara en större del av 

den totala sjukvården. Avgränsat uppdrag, bra ledarskap, 
möjlighet till entreprenörskap utan alltför omfattande krav 
vid uppstart är viktiga delar. Att andra än allmänläkare kan 
tjänstgöra, enligt förslaget pediatriker, geriatriker samt ev 
internmedicinare ser vi som positivt samt snabbspår med 
goda incitament för dubbelspecialisering till allmänläkare 
är andra. Ett gränsöverskridande arbete mellan sluten-öp-
penvård samt kommunal vård är nödvändigt. Vi har, för-
utom att delta i utredningen, skrivit ledare och medverkat 
i olika seminarier.

Fungerande vårdval för specialister
I nästa steg för utredningen för God och Nära vård lig-
ger nu hur sjukhusspecialister ska kunna verka i öppenvård 
samt den nationella taxans framtid. Utvecklingen i öppen 
vård kommer att påverka även den slutna sjukhusvården 
och detta måste göras klokt. Samtidigt som det är önskvärt 
med privata alternativ som ex vårdval för mångfaldarbets-
givare och ökad konkurrens så måste man ta hänsyn till 
sjukhusens speciella behov av utveckling, specialistkom-
petens, jouransvar och hur utbildningar för BT och ST 
med varierat vårdutbud och kompetenta handledare ska 
garanteras. 

Här måste man se över de lokala förutsättningarna från 
sjukhusens och sjukhusläkarnas perspektiv men också om 
konkurrensklausuler, bisyssleregler och pensionsavtal ur en-
skilt läkarperspektiv. Sjukhusläkarna har fört fram detta till 
utredningen och fortsätter debattera ojämlikheterna över 
landet. I Läkarförbundets arbetsgrupp ”VIS-Vårdval för 
specialister i öppenvård” gick man igenom förutsättningar 
och detta arbete kommer återväckas och uppdateras.

Sjukhusvårdens organisation och högspecialiserad vård
Den högspecialiserade vården behöver centraliseras uti-
från kriterierna sällsynt, dyr/resurskrävande och att mul-
tiprofessionell kompetens behövs för en bra vård idag och 
fullgod utveckling. Vi uppskattar att cirka 1 – 1,5 procent 
av all sjukvård bör räknas som högspecialiserad vård inte 
större del. Vi är kritiska till den på många punkter bristfäl-
liga utredningen ”Träning ger färdighet” som föregått ut-
redningen om nationell högspecialiserad vård. Vi är också 
strakt kritiska till den många gånger alltför hårda regionala 
nivåstruktureringen som gått hand i hand med utredning-
en och den regionala cancersamverkan, där vi påtalat vik-
ten av att se helheten dvs hela kedjan från högspecialiserad 
vård till akutsjukvård när man beslutar vilken vård som ska 
centraliseras. 

De senaste årens hårda styrning med nivåstrukturering 
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regionalt i syfte att effektivisera och att ge ökad kvalitet 
har medfört negativa effekter med nedbrytande av väl-
fungerande enheter, kompetensförluster och ökade opera-
tionsköer. Vi har skrivit ledare, debatterat på debatterat på 
Dagens Medicin, träffat Socialstyrelsens ansvariga. Think 
different-priset till Oskarshamn är en del i detta arbete.

Fortbildning
Regeringens mål är en effektiv, jämlik hälso- och sjukvård 
av god kvalitet. När det då ständigt kommer uppgifter om 
att fortbildningen inte fungerar måste man våga ta nya 
grepp. Det kommer inte att lösas av sig själv mellan par-
terna. En uppdaterad kompetens- och behandlingsarsenal 
är viktigt för att vi ska använda gemensamma resurser på 
bästa sätt.

Fortbildningen ligger fortfarande oroväckande lågt med 
i snitt 6,5 externa dagar per arbetstagare och år och en av 
tio läkare har inte gått någon fortbildning alls visar Lä-
karförbundet fortbildningsenkät 2018. I tidningen Fram-
tidens Karriär – Läkare genomförde uppgav 55 procent av 
läkarna att de inte får tillräcklig medicinsk fortbildning. I 

Sjukhusläkarnas lokala enkäter ser man att spannet är väl-
digt stort, där vissa läkare deltar i mycket medan andra inte 
går någon fortbildning alls.

Vi ser också att när budgeten inte går ihop för ett sjuk-
hus eller landsting är fortbildning det första som dras in. 
Fortbildning ses som en kostnad och inte en investering.

För att tydliggöra både arbetsgivares och arbetstagares 
delade ansvar krävs en nationell föreskrift, en individuell 
utvecklingsplan baserat på individens och verksamhetens 
nutida och framtida behov samt öronmärkt budget. Att 
redovisa planerad och genomgången fortbildning för per-
sonal ska ingå vid verksamhetsuppföljningar och vara en 
parameter vid upphandling.

Vi ser också att detta kräver en ny typ av chefskap i vår-
den med tydligare medicinsk kompetens för att kunna leda 
idag och planera på sikt. I den nationella föreskriften kan 
finnas verktyg som förekomst av fortbildnings-SPUR, dia-
logverktyg och lokala studierektorer.  

Sjukhusläkarna har under året skrivit debattartiklar, le-
dare och vid alla möten med myndigheter och beslutsfat-
tare fört fram behovet av en nationell föreskrift för fort-
bildning.

Forskning
Andelen forskarutbildade läkare fortsätter att minska. På 
15 år har andelen minskat med 15 procent. En av orsa-
kerna är att läkare är den enda yrkesgrupp inom Saco som 
förlorar i livslön på att genomgå en forskarutbildning. Ut-
vecklingen är allvarlig och kommer att påverka hälso- och 
sjukvården negativt eftersom läkares kombination av med-
icinsk, vetenskaplig och klinisk kunskap är en viktig för life 
science- sektorn i stort och central för vårdens långsiktiga 
utveckling och patientsäkerhet. 

Ökade basanslag, fler kombinationstjänster med forsk-
ning och klinik, högre meritvärde och högre lön efter ge-
nomgången forskarutbildning och fortsatt forskarkarriär 
är nödvändiga förändringar. Med Ann Hermansson, pro-
fessor i Lund som ny styrelseledamot har diskussionerna 
inom Sjukhusläkarnas om forskningsvillkor intensifierats 
under året.

Etik
Bengt von Zur-Mühlen ingår i Läkarförbundets Etik- och 
ansvarsråd (EAR). Årets Etikdag i samarbete EAR och SLS 
var om temat. ”Är du lämplig som läkare? – Om makt, hie-
rarki och professionsansvar. EAR har genom åren uttalat 
sig exempelvis vid vård av papperslösa, TV-serier om vård, 
omskärelse av pojkar, kränkande uttalanden mot läkare 
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och läkarassisterad dödshjälp. Läkarförbundets etiska reg-
ler uppdaterades 2017 efter en diskussion om man skulle 
återinföra en läkared. Efter en bred remissrunda fann man 
att det endast behövdes smärre justeringar. EAR medverkar 
vid examenshögtider och delar ut Läkarförbundets etiska 
regler. 

Under året har det diskuterats åldersbestämning av en-
samkommande, gränsdragningar mellan sen abort och för 
tidigt födda, etikarbetet inom WMA, det nordiska etikmö-
tet, hyrläkare, organhandel, översyn av marknadsförings-
reglerna, medicinska insatser för ökad organdonation, bio-
banker med mera. 

Sjukhusläkarna driver etiska frågorna via EAR, sociala 
medier, de belyses i Tidningen Sjukhusläkaren. Vi har 
skrivit motion till Läkarförbundet om etikansökan vid stu-
dentarbeten, vilken avslogs. Årets Visslare har meriterat sig 
inom ovannämnda ämnen.

Digitala vårdkontakter
Digital teknik/verktyg som används rätt öppnar stora möj-
ligheter som komplement till fysiska besök mer flexibla 
och situationsanpassade möten. De kan också lösa en del 
av vårdens problem, ex brist på effektivitet och tillgäng-
lighet men måste användas efter prioriteringsprinciperna: 
människovärdes-, behovs-, solidaritets- samt kostnadsef-
fektivitetsprincipen. 

Sedan så kallade nätläkare startade sin verksamhet april 
2016 till sommaren 2018 har omkring en halv miljon be-
sök gjorts, de flesta i storstäderna. Trots att kostnaden per 
digitalbesök sänkts från 1 800 kr till omkring 400 kr, har 
kostnaden för landstingen ökat markant utan att man sett 
någon minskning i primärvården. De privata nätläkarföre-
tagen har under tiden bedrivit en aggressiv marknadsföring 
varvid Läkarförbundets marknadsföringsregler uppdate-
rats 2018. 

Många frågor har väckts om digitala vårdmöten är vård 
efter behov eller efterfrågan och vad som ska räknas som 
”besök” eller ”telefonkontakt med bild”. Många företräda-
re för primärvården är kritisk till dränering av resurser men 
utan tecken på avlastning samt även risk för ojämlik vård.

Regeringen gav i mars 2018 Socialstyrelsen i uppdrag 
att kartlägga de digitala vårdtjänster till patienter samt ge 
förslag på hur kvaliteten kan följas upp. IVO kommer un-
der 2019 att göra en nationell granskning av nätläkarna 
samt övriga digitala vårdkontakter. Regeringens särskilda 
utredare Göran Stiernstedt fick ett tilläggsdirektiv i utred-
ningen som först hette ”Ordning och reda i vården” och 
sedan ”Styrning för en mer jämlik vård” att se över hur 
de digitala vårdtjänsterna ska fungera långsiktigt och bidra 

till principen vård efter behov. Slutbetänkandet lämnas 30 
juni 2019.

Sjukhusläkarna har via Elin Karlsson och Shokoufeh 
Manouchehrpour i RLIM träffat Göran Stiernstedt och ut-
redarna i Socialstyrelsen. Sjukhusläkarnas ordförande Ka-
rin Båtelson deltog i en paneldebatt på kongressen Framti-
dens Specialistläkare (FSL) under rubriken “Nätdoktorer, 
lösning eller problem?” Flera av styrelsemedlemmar deltog 
också vid debatten.Utvecklingen har fört med sig att av 20 
tillfrågade landsting har 13 planerar att påbörja projekt för 
att erbjuda patienter digitala alternativ och 6 landsting och 
regioner har redan börjat med denna vårdform.

Hösten 2018 köpte ICA:s dotterbolag Apoteket Hjärtat 
en del av nätläkarbolaget Min doktor, vilket ledde till kri-
tik bla om risken för överförskrivning. Elin Karlsson har 
intervjuats samt skrivit debattartikel om detta. 

IT i vården
IT är verksamhetsutveckling och bör vara ett användbart 
verktyg i det dagliga inom vården och i kontakt med pa-
tienter och andra organisationer. Inom hälso- och sjuk-
vården har man inte kommit lika långt som inom många 
andra branscher.

Regeringen har brett parlamentariskt stöd för sin ”Vi-
sion e-hälsa” - att Sverige ska vara bäst i världen på att an-
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vända digitaliseringens och e-hälsans möjligheter.
Digitalisering inom vården har ofta skett fragmentariskt 

utan att man tar hänsyn till helheten. Många gånger för-
handlas det om plattformar utan att kontakta användarna 
först och sedan måste användaren anpassa sig. Informatio-
nen kommer inte vidare mellan olika system både av tek-
niska som organisatoriska hinder. Brist på välfungerande 
IT system påverkar läkarna och alla personal negativt.

Under året har Region Skåne och VGR tecknat avtal 
med Cerner med vårdsystem Millenium. Detta kan inne-
bära bättre patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö för perso-
nal men införandet av ny teknik förutsätter tid och möjlig-
het för personal att vara delaktiga.

Under 2018 har RLIM arbetat och uppdaterat Läkarför-
bundets “Policy digitala verksamhetsstöd och arbetsmiljö”. 
I dokumenten ställer Läkarförbundet krav för att digita-
liseringen ska kunna fungera. Man har också uppdaterat 
foldern om IT-ronder, något som kan utföras lokalt.

Läkemedel
Sjukhusläkarna har direkt och via RLIM arbetat med lä-
kemedelsfrågor, såsom läkemedelsförsäkringen, läkemedels 
påverkan på miljö, restnoteringar av läkemedel, nationella 
läkemedelsstrategin. Nationella Läkemedelslistan ska infö-
ras under 2020, och samtliga vårdgivare ska vara anslutna 
2022. Elin Karlsson har under året träffat Magnus Åsén, 
programdirektör för listan, och dessa planeras att uppre-
pas månatligen. I första versionen kommer enbart läkeme-

del förskrivna på recept inkluderas. RLIM har anordnat 
fokusgruppsdiskussioner, där Sjukhusläkarna rekryterat 
deltagare, i Stockholm och Göteborg för att få underlag 
för betydelsen av att även inkludera rekvisitionsläkemedel, 
vilket vi anser.

I Almedalen genomfördes seminariet ”Läkemedels mil-
jöpåverkan” där vi samlade representanter från apotek, 
Läkemedelsverket och sjuvårdsprofession för att resonera 
kring hur läkemedlens skadliga inverkan på miljön kan 
stävjas (se bild).

Läkemedelsverket har på grund av sparbeting beslutat 
sluta ge ut Läkemedelsboken. Sjukhusläkarna har tillsam-
mans med 16 andra professionsorganisationer skrivit ett 
brev till socialdepartementet och läkemedelsverket där vi 
motsatt oss nedläggningen samt skrivit debattartikel. Inom 
läkarkåren används den mycket. Kvalitetssäkrad producen-
tobunden läkemedels och sjukdomsinformation måste be-
varas.

Arbetsmiljö och arbetsliv
Andreas Fischer ingår i Läkarförbundets Arbetslivsgrupp 
(ALG), som under året skrivit ett nytt Arbetsmiljöpoli-
tiskt program. Utgångspunkten för programmet har varit 
de dokument som gått under namnet ”Hållbart arbetsliv 
för läkare” och den nya föreskriften om organisatorisk och 
social arbetsmiljö från Arbetsmiljöverket som började gälla 
den 31 mars 2016.

Vid Sjukhusläkarnas seminarium i Almedalen om läkemedels påverkan på miljön samlades följande panel; Sven Blomqvist, 
ordförande i Läkare för miljön, Hanna Flygar, miljöchef Apoteket Hjärtat, Robert Svanström, chefsfarmaceut Sveriges Apo-
teksförening, Tove Ahlström, hållbarhetskonsult vid Trossa AB, Bror Jonzon, ämnesområdesansvarig vid Läkemedelsverket, och 
Ingela Hiltula, biträdande chef Samhällsavdelningen vid Naturvårdsverket.
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Genom representation i Sunt arbetsliv har Läkarförbun-
det tagit fram ett paket checklistor, en övergripande och 
tre detaljerade som belyser arbetsbelastning, arbetstid och 
kränkande särbehandling. 

Arbetstid och schemaläggning
Läkarkåren har i alla tider tagit eget ansvar för sitt arbe-
te. Verksamhetens behov har reglerats och synkroniserats 
mellan kollegor gnom en kombination av dagtids vecko-
schemaläggning och ovanpå det jourschemaläggning. På 
det sättet har kollegors kompetens kunnat komplettera 
varandra när behov funnits. Det har också medfört att ar-
betsgivarens möjlighet till flexibelt arbetstidsuttag har varit 
mycket stort.  

Konsultföretaget PWC visade 2016 att läkare arbetsti-
der översteg de 40 timmar/vecka som vi har i avtal. Trots 
detta har schemaläggning av veckoarbetstid med skiftgång 
kvällar och förmiddagar införts i Stockholmssjukhusen 
utan att man kunnat förklara fördelarna förutom att ”alla 
andra arbetar kväll” men visat på nackdelarna med ökat 
behov av att anställa fler specialister för att täcka upp när 
behoven finns. Efter uppmärksammade debatter har regio-
nen backat från kraven på schemaläggning och uppgett att 
det skall behovsprövas inom varje område. Får reella för-
ändringar i schemaläggningen har dock setts än. Vi hoppas 
inte att detta sprids ut i landet utan att arbetstidsförlägg-
ning ska vara utifrån verksamhetens behov. Det finns ex-
empel på akutkliniker där man infört treskift, dvs dygnet 
runt-schema, som på grund av den verksamhetens karaktär 
upplevts som ändamålsenlig. 

Läkares rätt till övertidsersättning och att inte rutinmässigt 
skriva bort rätten till övertid är viktiga frågor att driva och 
stötta lokalt, lyfta representantskap och som drivs via FD. 

Hot och våld
Sjukhusläkarna ledde ett seminarium i Almedalen om Hot 
och Våld där man visade att av 2500 svarande medlemmar 
på Läkarförbundets arbetsmiljöenkät från 2017-2018 visar 
att 1/3 av läkarna har någon gång utsatts för hot och våld 
och att 1/4 har hotats av en patients anhöriga. Seminariet 
var mycket välbesökt med många vinklar på dagens situa-
tion, förslag på ansvarsfördelning och åtgärder för chefer 
och medarbetare (se bild).

Andreas Fischer har under året intervjuats av tidningar 
och i radio och SVT, inför debatt och dialog med finans-
landstingsrådet Irene Svenonius, som driver frågorna i Re-
gion Stockholm. 

Dessvärre speglar utvecklingen av hot och våld en oro-
väckande samhällstrend. Siffror från arbetsmiljöinstitutet 

mellan 2010-2015 visar en 50-procentig ökning av hot och 
våld på olika arbetsplatser. Även BRÅ har gett ut en rap-
port: ”Hot och våld. Om utsatthet i yrkesgrupper som är 
viktiga i det demokratiska samhället” (Rapport 2015:12).  
BRÅs rapport innehåller dock inga uppgifter om läkarkå-
ren, varför läkarförbundets egna undersökningar är mycket 
viktiga.

Flera av de som svarade i Läkarförbundets enkät uppger 
att de hade fått träning i hur man bäst hanterar våldsamma 
eller hotfulla situationer. Arbetslivsgruppen (ALG) har 2017 
publicerat en ny skrift om Hot och våld som finns på nä-
tet. Sjukhusläkarnas representant, Andreas Fischer har fått 
i uppdrag att ombearbeta och uppdatera den under våren.

I den nationella ”Blåljusutredningen” föreslås en rad åt-
gärder som ännu inte effektuerats än pga den försenade 
regeringsbildningen.

Andreas Fischer har också deltagit i diskussioner och 
intervjuats i Svenska Dagbladet om diskussionerna kring 
kameraövervakning på sjukhus, där lagar idag sätter käp-
par i hjulet. Temats vikt belyses av att regeringen har gett i 
uppdrag till Åsa Kullgren att ansvara för ”Utredningen om 
hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför och 
vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap”, där 
Karin Båtelson är representant.

 
Egen ostörd arbetsplats
Under förra året kom ännu en rapport ur AFA’s statistik 
som visade att de arbetsrelaterade långtidssjukskrivning-
arna ökade och särskilt hos yngre kvinnliga läkare. Forsk-
ning visar på klara nackdelar i effektivitet och ökad stress 
p.g.a. så kallade “öppna kontorslandskap”. För läkare och 
annan vårdpersonal är det dessutom svårt, för att inte säga 
omöjligt att hålla på den lagstadgade patientsekretessen. 
Rapporterna från NKS fortsätter påvisa den dysfunktio-
nella, ineffektiva och t.o.m. patientfarliga arbetsplats/ kul-
tur/ miljö som skapats. Arbetsplatsen ger inte möjlighet 
till ostörd inläsning av patienternas historik eller möjlighet 
att konferera med kollegor inför till exempel operation. 
Sjukhusläkarna kräver att alla sjukhusläkare skall ha en 
ändamålsenlig arbetsplats med möjlighet till arbetsro och 
bibehållen patientsekretess.

Förhandlingsfrågor 
Torbjörn Karlsson (se bild) ingår i FD. Det är halvtid för 
denna avtalsperiod och den andra av tre revisionstillfällen har 
genomförts.

En viktig punkt för Sjukhusläkarna var att avtalet innefat-
tar en garantinivå för läkargruppen, då framför allt landsting 
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och regioner med universitetssjukhus haft en låg nivå på de 
lönerevisioner som gjorts under de tidigare sifferlösa åren. 
Bättre ersatt arbete på obekväm tid, inte bara i samband med 
jour var ett prioriterat mål, liksom en modernisering av be-
redskapsavtalet. Denna fråga hanteras inte i det innevarande 
avtalet, och är föremål för ett partsgemensamt arbete. Jour-
befrielse för gravida och möjlighet att välja bort jour och be-
redskap för äldre läkare är som tidigare en prioriterad fråga. 
Ett nytt avtal om samverkan finns, med möjligheter att lokalt 
förändra MBL-förhandlingar enligt paragraf 11 och 14, och 
under året har sådana avtal skrivits i landsting och regioner 
där en förtroendefull samverkan finns.

En ytterligare punkt som återstår att förhandla in i våra 
avtal är en förändring av ersättning upp till taket i föräldra-
försäkringen, för att lösa den orättvisa som uppstår om två 
föräldrar är anställda av samma arbetsgivare. Årlig löneöver-
syn för visstidsanställda är ett problem bland annat på vissa 
universitetssjukhus, där man kan tvingas gå långa perioder på 
tidsbegränsade anställningar. För Sjukhusläkarna är detta en 
angelägen fråga, då dessa kategorier visstidsanställda riskerar 
att gå miste om lönerevision.

En profil i Läkarförbundets förhandlingsarbete, Karin 
Rehnman, har efter mångårigt kompetent arbete gått i pen-

sion. Sjukhusläkarna har henne att tacka för åtskilligt; enga-
gemang och kunskap både i individförhandlingar och avtals-
skrivande, som bäddat för framgångar.

Övriga profilfrågor
I randzonen av Sjukhusläkarnas huvudfrågor finns engage-
mang där några behöver få en del av strålkastarljuset.

Klimat och hälsa
Klimatförändringar har stor betydelse för människors häl-
sa. Sjukvården och inte minst läkarna måste bidra till att 
vända utvecklingen – men också förbereda sig för det för-
ändrade sjukdomspanorama som kan uppstå.

Sjukhusläkarnas Klimatgrupp har fokus på läkarnas roll 
i debatten och samhällsutvecklingen gällande sambandet 
mellan klimatförändringar och hälsa. De framhåller att 
sjukvården och klimatet är två av de frågor som engagerar 
mest, och därför ska läkare arbeta för båda. Medlemmar 
är Karin Båtelson, Sofia Hammarstrand, Björn Fagerberg, 
Olle Hollertz, Vindar Fritzell, Anna-Carin Olin, Maria 
Wolodarski och Sara Svensson.

Klimatgruppen har ett aktivt år bakom sig. Under FSL-
kongressen i Malmö höll Sofia och Vindar i Sjukhuslä-

Läkarförbundet med flera delföreningar deltog för femte året i Stockholms Pridefestival. Sjukhusläkarnas Bengt von Zur-
Mühlen sitter som fyra från vänster i främre raden.
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karnas seminarium ”Är läkare framtidens klimathjältar?” 
där de förklarade varför man som läkare bör engagera 
sig i miljöfrågor (se bild). Sofia intervjuades i SvT:s Go-
kväll (se bild) där hon pratade om hur barn påverkas av 
klimatförändringar, globalt och lokalt. Vidare har olika 
gruppmedlemmar hållit i ett antal föreläsningar om klimat 
och hållbarhet, varit nationell samordnare för hållbarhets 
workshop för läkarstudenter, deltagit i Clean Med 2018, 
en europeisk konferens för hållbar hälso- och sjukvård, 
skrivit artikel till Läkartidningens temanummer ”Hållbar 
Sjukvård” som ges ut första kvartalet 2019 med mera.

Tobacco Endgame 
Sjukhusläkarna är sedan flera år en av de medlemsorga-
nisationerna som tillsammans med Tobaksfakta driver To-
bacco endgame – ett rökfritt Sverige 2025, definierat som 
att mindre än 5 procent av befolkningen är dagligrökare, 
vilket kräver ungefär en halvering från utgångsläget. Glo-
balt dör cirka 6 miljoner människor årligen på grund av 
rökning.

Sjukhusläkarna bejakar i allmänhet att folkhälsoarbete 
i syfte att förebygga sjukdom är angeläget och att opini-
onsbildning för politiska beslut är en väg framåt. Bland 
annat ändrades svensk lagstiftning den 20 maj 2016 och 
varningstext ska täcka 65 procent av förpackningen, man 
får inte ange information om nikotin, tjära eller kolmon-
oxid, förbud mot smaktillsatser och rapporteringsskyldig-
het till Folkhälsmyndigheter.

Diskriminering
Den 1 januari 2017 ändrades diskrimineringslagen. Nume-
ra ska en jämställdhetsplan och lönekartläggning tas fram 
årligen och omfatta alla 7 grunder (kön, könsöverskridan-
de identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder) och 
utföras om man har mer än 10 anställda. Sjukhusläkarna 
arbetar främst genom fast mandat i FD med att bevaka hur 
man kan arbeta med frågan och hjälpa lokalföreningarna.

Sjukhusläkarna uppmärksammade den fortsatta debat-
ten i kölvattnet av metoo #utantystnadsplikt som fick mer 
än 10 400 underskrifter/berättelser. Sjukhusläkarna var 
delarrangör under årets Pridefestival med ett seminarium 
om: Hur öppen är sjukvården som arbetsgivare? och deltog 
i prideparaden (se bild).

Organdonation
Ingen transplantation utan att individer i livet eller efter 
döden vill donera organ. Den 1 januari 2018 var behovet 
av organ 817 varav 685 väntade på njure där endast drygt 

450 njurtransplantationer görs årligen. 40 personer dog i 
väntan på organ. Då organdonation är en relativ sällan-
händelse behövs det relativt mer resurser för att fortsatt 
upprätthålla befolkningens förtroende för verksamheten.

Under året tillsatte regeringen en kompletterande utred-
ning för att se över vad som kan göras i livets slutskede med 
sikte på organdonation, det inrättades ett nationellt do-
nationscentrum under Socialstyrelsen och DCD projektet 
inleddes (donation efter cirkulatorisk död). 

Sjukhusläkarna har i Sjukhusläkaren uppmärksammat 
frågan, deltagit i Svensk Transplantationsförenings Höst-
möte och delarrangerat ett seminarium om organdonation 
under Almedalsveckan (se bild).

Factfulness
Hans Rosling, professor i internationell hälsa, gick ur tiden 
2017 och hans sista bok Factfulness färdigställdes och kom 
ut 2018. I boken beskrivs hur övervikten av katastrofrap-
portering och en utbredd miss-
uppfattning om världens stadiga 
utveckling leder till felaktiga be-
slut. Med tio populärpsykolgiska 
knep beskriver Rosling hur man 
med kunskap baserad på fakta kan 
ta bättre beslut i smått och i stort. 
Sjukhusläkarnas styrelse har fått i 
uppdrag att läsa boken och det pla-
neras artiklar i Sjukhusläkaren.

Opinion och kommunikation
Tidningen Sjukhusläkaren utkommer med sex nummer 
per år i 20 500 exemplar och distribueras till drygt 18 200 
medlemmar, cirka 500 politiker och beslutsfattare inom 
den offentliga hälso- och sjukvården samt till alla medlem-
mar i Läkarförbundets chefsförening. Tidningen har haft 
ett antal större reportage under 2018: ”Fikru Maru lär sig 
på nytt vad frihet är” (uppföljning/porträtt), ”Patienter i 
Sverige åker utomlands för organtransplantation”, ”Robot-
kirurgin ger kortare vårdtider”, ”Läkarna som kommit från 
Saudiarabien till Skåne för att specialistutbilda sig, och för-
stås bevakning av valet 2018. 

Den fortsatta bevakningen av Macchiarini-affären samt 
en intervju med journalisten Bosse Lindquist som avslöjade 
fallet, har också uppmärksammats. Bland de ämnen som 
lyfts på nyhetsplats kan framförallt nämnas granskningen 
av SKL:s siffror för väntetider på operation. Det ledde till 
flertalet rapporteringar i media och att SKL tillfälligt av-
publicerade sin rapport. Sjukhusläkarens rapportering om 
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SKL:s väntetidssiffror gav effekter även på Sjukhusläkarnas 
externa kommunikation.

Pressmeddelandet ”Gör läkarprofessionen delaktig för 
att stoppa förskönade väntetidssiffror” i september resul-
terade i intervju med Karin Båtelson i Ekot samt vidare 
rapporteringar i Dagens Nyheter, Göteborgs-Posten och 
Dagens Medicin. Ett annat pressmeddelande i september, 
”Fyra läkare får priset ”Årets Visslare” fick även det god 
effekt och ledde till nyhetsrapportering i Dagens Nyheter, 
Upsala Nya Tidning, Dagens Medicin och Läkartidningen.

Under hösten har Sjukhusläkarna medverkat i flera tid-
ningar med debattartiklar. Som exempel kan nämnas ”Alla 
läkare är ledare – så varför blir de inte chefer?” i Dagens 
samhälle som spreds och debatterades i sociala medier och 
ledde till en snöbollseffekt i chefskapsdebatten. Vidare ar-
tiklar på temat skrevs därefter i Framtidens Karriär – Lä-
kare (Fler chefer med medicinsk bakgrund) och Svensk 
kirurgi (Läkares ledarskap behövs – så varför blir vi inte 
chefer?). En annan artikel som skapat debatt och spridning 
är ”Vi vill ha en nationell reglering av läkares fortbildning” 
i Dagens medicin. 

Frågan om nätläkare har också lyfts flitigt i debattar-
tiklar (”Sedan länge ger läkare rutinmässigt konsultationer 

via internet till personer i glesbygd” i Sydsvenskan, samt 
”Apotek Hjärtat borde inte få äga Min Doktor” i DI) av 
Elin Karlsson samt i intervju i Breakit och i debatt i SvT:s 
Agenda (se bild).

Twitterflöde och Facebook har för såväl Sjukhusläkaren 
som Sjukhusläkarna förstärkts med fler följare och större 
aktivitet. Sjukhusläkarnas konto på Facebook har under 
året gått från strax över 40 följare i januari till 170 i de-
cember. Den största ökningen var i oktober, då strax över 
50 nya följare tillkom i samband med att Sjukhusläkarna 
syntes mycket i opinionssammanhang.

Internationellt

Nordöl
De nordiska överläkarföreningarna kallas Nordöl med årlig 
sammankomst, i år i Skagen. Nordöl enades om ett do-
kument pm ptientansvarig läkare där man i inledningen 
skrev: Nordöl (Council of Nordic Consultants) proposes 
that all patients in need of specialised medical care for 
more than a day and where meaningful should be entitled 
to a designated physiscian to ensure medical continuity. 

Danmark var värd för 2018 års möte med Nordöl - nordiska överläkarföreningar. Från vänster: Bengt von Zur-Mühlen, Sve-
rige, Jon Helle, och Christian Grimsgaard, Norge, Torbjörn Karlsson, Sverige, Jari Hartman, Finland, Danmark, Ulla Dorte 
Mathisen och Edith Stenberg, Norge, Hanne Linnet och Klaus Peder Klausen och Lars Strunge, Danmark. Längst fram: Tuula 
Rajaniemi, Finlkand och Lisbeth Lintz, Danmark.
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Tanken är att föra vidare dokumentet till AEMH.
Vid mötet diskuterades även den tidigare norska läkar-

strejken och den just då avvärjda danska strejken för offent-
liganställda. Mycket är likartat inom Norden, men hur en 
strejk kan avblåsas såsom i Norge och hur strejkersättning 
finansieras skiljer sig väsentligt mellan de olika länderna.

AEMH
Sjukhusläkarnas europeiska engagemang samordnas inom 
ramen för AEMH – Association Européenne des Médecins 
des Hôpitaux. Det årliga mötet skedde i Lissabon i juni och 
var i samarbete med FEMS. Årets konferens var National 
Health Care systems – a comparison. Karin Båtelson blev 
vald som första kvinnliga styrelseledamot i AEMH som 2:e 
vice ordförande (se bild). 

Frågor som sysselsatt AEMH i övrigt är kliniskt ledar-
skap vilket även fortsätter under året med att belysa vikten 
av läkares chefsskap, vidare patientsäkerhet, kontinuerligt 
professionellt lärande och datajournaler. Sjukhusläkar-
na har tidigare fått upp hotet om antibiotikaresistens på 
AEMH’s agenda och planerar att ta initiativ om Nordöls 
uttalande om designated doctor samt health and climate 
change. AEMH samarbetet är viktig informations- och in-
spirationskälla med direkt kontaktyta med de övriga euro-
peiska läkarorganisationerna.

UEMS
The European Union of Medical Specialists (UEMS) är den 
äldsta av de europeiska läkarorganisationerna och firade 
60-årsjubileum 2018. Organisationen har 40 medlemslän-
der,43 sektioner och representerar de 1,6 miljoner specia-
lister som finns i Europa. Organisationens sektioner är de 
olika europeiska läkarspecialiteterna. Sverige representeras 
av Läkarförbundet. Sjukhusläkarna har inte egen represen-
tation i UEMS men via specialistföreningar eller Läkarför-
bundet har Sjukhusläkarna deltagit i UEMS möten. För 
våra medlemmar är den viktigaste frågan det kontinuerliga 
professionella lärandet (CPD) och möjligheterna för fort-
bildning och en harmonisering av läkarutbildningen.

CPME
Sjukhusläkarna har ingen egen representation i CPME – 
Comité permanent des médicins européens, men har haft 
representanter från styrelsen på CPME-mötet utifrån pos-
ter i FS (se bild). CPME utarbetar policys för frågor som 
ska drivas inom EU inom ett brett fält och har också under 
året reagerat mot det orättmätiga fängslandet av turkiska 
läkare och i  arbetat för att stärka fortsatt vaccination bla 
på grund av mässlingsutbrott.

WMA
WMA – world medical association – bildades 1947 och är 
paraplyorganisation för 113 av världens läkarorganisatio-
ner och deras 10 miljoner läkare. Huvudfrågor är läkaretik, 
hälso- och sjukvårdssystem, mänskliga rättigheter och till-
gång till sjukvård. Under 71:st World Health Assembley 
riktades en hel del fokus åt klimatförändringar och dess 
påverkan på hälsa. WMA konstaterar att det finns överväl-
digande bevis för att klimatförändringar med värmeböljor, 
flodvågor, översvämningar och andra extrema väderförhål-
landen utgör en fara för mattillgång och malnutrition.

Elin Karlsson deltog, som ersättare för Thomas Lindén 
på ordförandeposten i EAR, vid WMA:s rådsmöte i Riga  
i april. Där togs bland annat beslut om en resolution där 
WMA uppmanar världens regeringar att genast arbeta för 
nedrustning och förbud av kärnvapen.

Lokalavdelningar
Styrelsen gästar gärna lokalavdelningarnas möten och får 
inbjudningar men tar gärna emot fler. Sjukhusläkaren gör 
regelbundet telefonintervjuer med ordföranden. Informa-
tion skickas ut löpande, liksom inbjudningar till fullmäk-
tigemöten och repskap.

Medlemsutvecklingen
Sjukhusläkarna är Läkarförbundets största yrkesförening. 
Antalet medlemmar under 65 år har minskat med 102, 
totalt har antalet medlemmar minskat med 57 till totalt 18 
075. Läkarförbundet har totalt 51 662 medlemmar, varav 
10 847 är över 65 år (7 093 pensionärer). Sjukhusläkarnas 
andel utgör 35 procent, en minskning med 1,4 procent 
andelar i förhållande till föregående år.

Medlemsutveckling 2018 2017 Förändring
Medlemmar < 65 år 13 737 14 258   - 521
Medlemmar > 65 år 3 853 3 817    + 36
Totalt per 31 dec 17 590 18 075   - 485

Den parlamentariska verksamheten

Styrelsen
Styrelsen har under verksamhetsåret 2018 haft 10 proto-
kollförda sammanträden: Den 31/1-2/2, 7/3, 9/3 (kon-
stituerande), 11/4, 17/5, 19/6, 27/8, 2-6/10, 15/11 och 
6/12.

Arbetsutskottet (AU) har hållit 10 protokollförda mö-
ten.
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Styrelsens ställningstaganden kanaliseras dels genom 
eget agerande, dels inom Läkarförbundet, dels direkt via 
Förbundsstyrelsen, dels via representanterna i olika för-
bundsorgan – Förhandlingsdelegationen (FD), Utbild-
nings- och forskningsdelegationen (UFO), Arbetslivsgrup-
pen (ALG), Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik 
(RLIM). Etik- och ansvarsrådet (EAR) och andra arbets-
grupper som Klimatgruppen (KLIM) samt andra mer 
kortvariga uppdrag, dels via remissyttranden och dels via 
muntliga och skriftliga framställningar till förbundet.

Sjukhusläkarnas Fullmäktigemöte 2018
Fullmäktigemötet ägde rum i Stockholm den 8-9 mars 
med Ulla Feuk och Thomas Zilling som mötesordförande.

Under mötets första dag delades Friska Sjukvårdspriset 
ut – i år till de 10 400 kvinnliga läkare som står bakom 
uppropet #utantystnadsplikt (se bild). Dan Eriksson, som 
företrädde årets Think Differentpristagare ortopedkliniken 
vid Oskarshamns sjukhus, berättade hur de arbetar för att 
få till en välfungerande verksamhet. Martin Holzmann, 
som tilldelats Sjukhusläkarnas nyinstiftade stipendium för 
att forska kring vårdplatssituationen, uppmärksammades 
även han. Anna Rask-Andersen tilldelades också pris för 

årets mest lästa debattartikel i Sjukhusläkaren ”De billiga 
kontorslandskapen kommer att stå oss dyrt” (se bild).

Sjukskrivningsproblematiken var ett av de ämnen som 
lyftes samt information och diskussion om den nya be-
slutsprocessen för nationell högspecialiserad vård. 

Förutom sedvanliga förhandlingar med genomgång av 
årsberättelse, verksamhetsplan, fastställande av bokslut och 
budget, behandlades 8 motioner:
• Behov av ökade kunskaper om etisk granskning av ut-

vecklings- och kvalitetsarbete
• Fortlöpande utbildning under läkares grundutbild-

ning om läkarnas arbetsmiljö
• Fackets ansvar för hantering av alla former av trakas-

serier
• Favorit nästan i repris: Rökfritt Sverige 2024
• Inför obligatorisk kontroll av specialistläkarnas fort-

bildning
• Bevaka det sluttande planet i eutanasifrågan
• Angående ekonomisk ersättning för arbetad övertid 

för läkare
• Ökad information om läkarnas pensioner till Sjukhus-

läkarnas medlemmar
Panelsamtal kring den högspecialiserade vården med 

Årets Friska Sjukvårdspris gick till uppropet #utantystnadsplikt och de 10 400 kvinnliga läkare som står bakom uppropet, här 
representerat av Sandra Zetterqvist-Tilander, Åsa Edergren, Karin Frisell, Ellen-Elena Reinolds och Signe Löfgren. 
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Per-Henrik Zingmark, biträdande enhetschef på Socialsty-
relsens enhet för högspecialiserad vård, och Mats Bojestig, 
hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Jönköpings län.

Karin Båtelson omvaldes till ordförande och Elin Karls-
son som andre vice ordförande. Andreas Fischer och Tor-
björn Karlsson valdes om till styrelseledamöter. Nytt namn 
i styrelsen är Ann Hermansson, professor ÖNH SUS, som 
ersatte Henrik Östlund.

Sjukhusläkarnas Styrelseinternat 2018
I oktober samlades Sjukhusläkarnas styrelse under några 
intensiva dagar för att diskutera årsplanering, fokusfrågor, 
verksamhetsplan och mycket annat. Sjukhusläkarnas in-
skickade motioner till Läkarförbundets fullmäktigemöte 
gicks igenom (se bild). 

Läkarförbundets Fullmäktigemöte 2018
Läkarförbundets fullmäktigemöte hölls i Stockholm den 
21-22 november. Sjukhusläkarna deltog med 25 delegater 
(tidigare 27, se tidigare om medlemsregistret). Fullmäktige 
genomfördes med Påverkanstorg, vilket var en ny erfaren-
het för de flesta. Efter vår utvärdering via enkät planerar vi 
tydligare motionsgenomgång som inledning på Fullmäk-
tige 2019, andra förslag som kom fram är sjuhusläkarledda 
motionssessioner för grupper samt förslag om en fullmäk-
tigechatt.

Sjukhusläkarna stod bakom fyra motioner. Motionen 
”Etiska genvägar är senvägar” tog avstamp i den motion 
som bifölls på vårt eget fullmäktige om etisk ansökan vid 
studentarbeten och där landade vårt förslag i avslag, med 
hänvisning till att nuvarande regelverk är tillräckligt. Hot 
och våld i vården, vår tredje motion, blev en av de mest 
debatterade tillsammans med ytterligare motioner med 
liknande budskap. Här vann FS förslag att besvara mo-
tionen. Stålbågar avvisades med hänvisning till den per-
sonliga integriteten, men majoriteten mot stålbågar var 
knapp. Motionen ”För en lämplig styrning av sjukvården” 
med uppmaningen att höja prioriteringen av chefs- och 
ledarskapsfrågan i det fackliga arbetet gick från avslag till 
besvarad efter att styrelsen bifallit att frågan kommer att 
prioriteras. Motionen var från lokalföreningen Östra Skå-
ne och är skriven av Sjukhusläkarna och Sten Östenson & 
Co i Sjukhusläkarna Östra Skåne.

Karin och Elin är med i Läkarförbundets styrelse och 
sitter kvar med omval 2019. Sten var nominerad till sty-
relsen men föreslogs inte av valberedningen denna gång.

Sjukhusläkarnas Representantskapsmöte 2018
Repskapet ägde rum den 9 november på Läkarförbundets 
Konferens. Ordförande Karin Båtelson berättade om ut-
redningen ”God och nära vård” och om Sjukhusläkarnas 
remissvar som belyste vikten av 4 punkter; fast läkarkon-
takt, listningstak, ändring av de ekonomiska styrsystemen 
samt omfördelning av resurserna mellan sluten- och öp-
penvård. Hon berättade också om utredningen om Hög-
specialiserad vård.

Vår kommunikatör Karolina Olofsson informerade om 
”Hur når vi bäst ut i kommunikation via sociala och tradi-
tionella medier?” och gav tips om hur vi bäst kan få fram 
vårt budskap via Facebok, Twitter, pressmeddelande, de-
battartiklar m.m. (se bild).

Eftermiddagen ägnades åt ett Symposium under 
rubriken”Läkare som påverkar”. Tre läkare deltog: Fredrik 
Leijerstam från Miljöpartiet i Uppsala, Jonas Lindeberg 
från organisationen ”Vård för pengarna ” samt Martin 
Nedergaard-Hansen från ”Bevara akutsjukhusen”. Fredrik 
arbetar halvtid som politiker och berättade om fördelar 
och nackdelar med att ha politiskt engagemang som läkare, 

Höstens Styrelseinternat med samsyn genom Sjukhusläkarnas 
solglasögon. 
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Uppdrag för Läkarförbundet och Sjukhusläkarna 2018
Arbetslivsgruppen (ALG): Andreas Fischer
Association Européenne des Médecins des Hôpitaux 
(AEMH): Karin Båtelson, Head of Delegation
Etik- och ansvarsrådet (EAR): Bengt von Zur-Mühlen
Framtidens Specialistläkare – Advisory Board: Karin Bå-
telson
Förbundsstyrelsen (FS): Karin Båtelson, 1:e vice ordföran-
de, Elin Karlsson, ledamot
Förhandlingsdelegationen (FD): Torbjörn Karlsson
Läkemedelsutredningen: Elin Karlsson - expert
Läkarförbundets ideprogram Bot och Bättring, uppdate-
ring: Karin Båtelson
Nationella Läkemedelsstrategin, högnivågruppen: Elin 
Karlsson
Nordöl: Karin Båtelson, Head of Delegation
Nya Apoteksmarknadsutredningen: Elin Karlsson, expert
Referensgrupp God och Nära Vård: Karin Båtelson
Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM): Elin 
Karlsson, ordförande, Shokoufeh Manouchehrpour
Sjukvårdspolitiska arbetsgruppen (SPA): Karin Båtelson 
ordförande, Elin Karlsson
Stiftelsen Henning och Greta Anderssons Minne: Elin 
Karlsson, Bengt von Zur-Mühlen (suppl)

bland annat att ”människor lyssnar på oss läkare, våra rös-
ter behövs i politiska beslutprocesser, möjlighet att påverka 
utfallet positivt, att hindra negativa utfall och värna om 
demokratin - men att detta är tidskrävande, många hand-
lingar att läsa” med mera. Han ansåg det viktigt att bli po-
litiskt aktiv och delta i den politiska debatten.

Jonas berättade att de startade partiet 2013 då det fanns 
mycket missnöje bland vårdpersonal på grund av ned-
dragna vårdplatser och sparbeting. Deras mål har varit att 
spara på politikerna och centraladministration, ej styra 
sjukvården ”top-down” utan lyssna på vårdpersonal på gol-
vet samt ta ut pengarna i verksamheten. Partiet har vuxit 
under åren och i senaste valet var de störst i Nyköping med 
ca 40 procent av rösterna och att de inför valet 2018 har en 
vågmästarroll i Sörmland.

Martin berättade att man fattade beslut om att centrali-
sera kirurgen i Jönköping 2014 (regionen har tre sjukhus). 
De startade partiet februari 2018 med mottot ”med in-
sikt i vården”. De har målen att ha tre akutsjukhus även i 
framtiden, jämlik vård på riktigt, att beslut som fattas skall 
vara väl underbyggda, vårdpersonal som kan verksamheten 
måste bli mer involverade med mera. De har i senaste valet 
fått 9 procent av rösterna och kommer troligen att samar-
beta med den rödgröna koalitionen. Efter symposiet ställ-
des många intressanta frågor med diskussion. Dagen - och 
framför allt symposiet - blev mycket uppskattat och väckte 
mycket entusiasm bland deltagarna.

Almedalen och FSL
För första gången hade Läkarförbundet och delförening-
arna en egen hemvist under Almedalen då Läkarförbundet 
investerat i ett hus där Läkartidningens tält stod uppsatt. 
Sjukhusläkarna arrangerade två egna seminarier, dels om 
Hot och våld (se stycket om Hot och våld) samt om Lä-
kemedels påverkan på miljön (se stycket om Läkemedel). 
Sjukhusläkarna var också delarrangör på ett seminarium 
om transplantation. Utöver det så deltog styrelsemedlem-
mar i en mängd paneler, debatter och såväl formella som 
informella samtal. Styrelsen hade under Almedalsveckan 
bland annat ett möte med Kenneth Nyblom från Gene-
rikaföreningen med fokus på hur vi kan påverka läkeme-
dels negativa effekter på miljön. Event genomfördes med 
”Hitta vårdplatsen”.

Vartannat år arrangeras kongressen Framtidens specia-
listläkare, FSL, i Malmö där Sjukhusläkarna deltog. I sam-
band med invigningen delade vi ut priset ”Årets visslare” 
till läkarna Karl-Henrik Grinnemo, Matthias Corbascio, 
Oscar Simonson och Thomas Fux, som uppdagade san-

ningen om kirurgen Paolo Macchiarini. Pristagarna togs 
emot av en mycket lång och varm applåd se bild omslaget). 

Två seminarier arrangerades, det ena med rubriken 
”Ståplats i sjukvården”. I flera sammanhang framhålls de 
positiva effekterna av teknik och digital vård, som är bra 
på många sätt och kan frigöra vårdplatser – men detta är 
inte svaret när akut sjuka, äldre multisjuka eller de som 
väntar på operationsåtgärd behöver vårdplatser på sjukhus. 
Sjukhusläkarna arbetar med tre aspekter som rör personal-
politik bland annat med stärkt medicinskt chefsskap, fort-
bildning och att erfarenhet ska löna sig, vårdplatsdimen-
sionering utifrån behov och till sist ökad läkarmedverkan i 
kommunal- och primärvård. 

Det andra seminariet ”Är läkare framtidens klimat-
hjältar?” hölls av Sjukhusläkarnas Klimatgrupp med Sofia 
Hammarstrand, ST-läkare på Sahlgrenska och Vindar Frit-
zell, läkarstudent Lund. ”Sjukvården och klimatet är två 
av de frågor som engagerar mest, därför är det klart att vi 
läkare ska arbeta för båda.”

I Sjukhusläkarnas monter möttes nya och gamla med-
lemmar och man tävlade i populära ”Spelet om sjukvår-
den”. Första pris vanns av Nicole Gustavsson, AT-läkare 
inom Skånevård Sund (se bild).
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Utbildnings- och forskningsdelegationen (UFO): StenÖs-
tenson
Vitalis programråd: Karin Båtelson, Bengt von Zur-Müh-
len
WMA – Riga April , Elin Karlsson

Tidningen Sjukhusläkarens redaktionskommitté
Karin Båtelson (ansvarig utgivare)
Bengt von Zur-Mühlen 
Elin Karlsson

Representation 2018
Strategidagen med Dagens Medicin 23 januari. Karin Bå-
telson
Debattmingel på Läkarförbundet 24 januari. Karin Båtel-
son
IVO-dagen 8 februari. Shokoufeh Manouchehrpour
Örebro läkarförenings och Sjukhusläkares årsmöte 12 fe-
bruari. Karin Båtelson
God och nära vård referensgruppmöte 12 mars. Karin Bå-
telson
Nationella Läkemedelsstrategin 13 mars. Bengt von Zur- 
Mühlen
Reformklubben 13 mars. Karin Båtelson
SYLF Fullmäktigemöte 16-17 mars. Karin Båtelson
Digital Vård Dagens Medicin 22 mars. Karin Båtelson
Dagens Medicin Frukosthub 23 mars. Karin Båtelson
Lokalföreningarnas representantskap 9 april, Andreas 
Fischer
Chefsföreningens Fullmäktigemöte 12 april, Karin Båtel-
son, Andreas Fischer
DLF Fullmäktigemöte 13 april, Karin Båtelson, Andreas 
Fischer
Privatläkarföreningens Fullmäktigemöte 14 april, Andreas 
Fischer
Industriläkarföreningens årsmöte 15 april, Shoukoufeh 
Manouhcerpour
Specialistföreningarnas representantskap 17 april, Elin 
Karlsson
Den högspecialiserade vården Dagens Medicin 19 april, 
Karin Båtelson
Kvinnliga läkares förenings årsmöte 21 april, Elin Karlsson
Vitalis i Göteborg 24-26 april, Karin Båtelson, Bengt von 
Zur-Mühlen, Elin Karlsson
WMA rådsmöte i Riga, Lettland 26–28 april. Elin Karls-
son
Nordöl möte i Danmark 3-5 maj, Bengt von Zur-Mühlen, 
Torbjörn Karlsson

AEMH-kongress i Lissabon 7-9 juni, Karin Båtelson, 
Bengt von Zur-Mühlen, Elin Karlsson
God och nära vård referensgruppsmöte 12 juni, Karin Bå-
telson
Referensgruppsmöte i ESO 19 juni, Karin Båtelson
Almedalsveckan 1-8 juli, Karin Båtelson, Bengt von 
Zur-Mühlen, Elin Karlsson, Andreas Fischer, Shokoufeh 
Manoucherpour
Pride-festivalen 27 juli-5 augusti, Bengt von Zur-Mühlen
Yrkesföreningsträff 28 augusti, Karin Båtelson, Elin Karls-
son
Möte med Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 30 
augusti, Karin Båtelson, Elin Karlsson
FSL-mässan i Malmö 5-7 september, Karin Båtelson, 
Elin Karlsson, Bengt von Zur-Mühlen, Shokoufeh 
Manouchehrpour, Sten Östenson, Ann Hermansson
God och nära vård referensgruppsmöte 10 september, Ka-
rin Båtelson
Möte IVO om vårdplatsbrist september, Karin Båtelson
Ordförandekonferens 19-21 september, Karin Båtelson, 
Elin Karlsson
SYA-symposium under SFAI-veckan 21 september, Karin 
Båtelson
ESO-möte 10 oktober, Karin Båtelson
Lokalföreningarnas Representantskap 22 oktober, Elin 
Karlsson
”Multisjuka äldre 2018” Dagens Medicin 25 oktober, Ka-
rin Båtelson
Yrkesföreningsträff 30 oktober, Karin Båtelson, Bengt von 
Zur-Mühlen, Elin Karlsson
God och nära vård referensgruppsmöte 5 november, Karin 
Båtelson
Specialistföreningarnas representantskap 8 november, Ka-
rin Båtelson, Elin Karlsson
CPME-möte 9 november, Elin Karlsson
Läkaresällskapets årshögtid 13 november, Bengt von Zur- 
Mühlen
Etikdagen 16 november, Bengt von Zur-Mühlen, Shokou-
feh Manouchehrpour, Maria Thorén Örnberg
SLF Student Fullmäktigemöte 17-18 november, Ann Her-
mansson
Apoteksmarknadsdagen 20 november, Elin Karlsson
Läkarförbundets Fullmäktigemöte 21-22 november, hela 
styrelsen
UEMS conference on CPME-CPD 23-24 november i 
Bryssel, Sten Östenson (se bild)
Medicinsk svensk fika på Läkarförbundet 9 december med
Nobelpristagaren i fysiologi/medicin James P Allison. Ka-
rin Båtelson (se bild)
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Sjukhusläkarnas styrelse och kansli samt 
övriga förtroendevalda 2018
Styrelse
Karin Båtelson, ordförande (Göteborg) 
Bengt von Zur-Mühlen, 1:e vice ordförande (Uppsala)
Elin Karlsson, 2:e vice ordförande (Eskilstuna)
Torbjörn Karlsson (Uppsala) 
Shokoufeh Manouchehrpour (Göteborg)
Andreas Fischer (Stockholm)
Maria Thorén Örnberg (Lycksele)
Sten Östenson (Kristianstad)
Henrik Östlund (Malmö) t.o.m. mars
Ann Hermansson (Lund) fr.o.m. mars
Adjungerad Anders Dahlqvist, (Gävle/Stockholm)

Styrelsens arbetsutskott (AU)
Ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande

Valberedning 2018-2019
Sven Wallerstedt, ordförande (Göteborg)
Anna Rask Andersen (Uppsala)
Bo-Göran Widman (Sollefteå)
Erik Dahlman (Lund)
Gunnar Söderqvist (Stockholm)

Revisorer
Ordinarie: 
Gunnar Sandberg (Mölndal) och Martin Öst (Göteborg)
Suppleanter: 
Christina Spjut (Stockholm) och Ulla Feuk (Limhamn)

Kansli
Kansliansvarig: Wendela Zetterberg
Kommunikatör: Tomas Ahlbeck - juni, Karolina Olofsson-
dec (föräldraledig), Anna Lehmusto fr.o.m december
Den ekonomiska redovisningen sköts av Vasabyrån AB
Revisionsbyrå är Grant Thornton
Kansliet disponerar tre kontorsrum i Läkarförbundets lo-
kaler på Villagatan i Stockholm. Från oktober är all perso-
nal tillfälligt omlokaliserad till Danderyd.

Avgivna remissyttranden 2018
• Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för 

barn – en ny modell för föräldraförsäkringen (SOU 
2017:101)

• Etikprövning – en översyn av reglerna om forskning 
och hälso- och sjukvård (SOU 2017:104)

• Översyn av Läkarförbundets Regler för marknadsfö-
ring av läkarverksamhet m.m.

• Förslag till Föreskrifter om riktade hälsoundersökningar
• Terminologiremiss, begrepp inom området sällsynta 

diagnoser
• Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och 

sjukvården
• Omvärldsanalys NLS 2019 (Läkemedelsverket)
• Framtidens biobanker (SOU 2018:4)
• Kvalitetssäkring av forskning, Rapportering av ett re-

geringsuppdrag
• Styrprincipsprojektet
• Tid för utveckling (SOU 2018:24)
• En sexårig utbildning till läkarexamen
• Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om nationell 

högspecialiserad vård
• Förslag till Rådets rekommendation om stärkt samarbete 

mot sjukdomar som kan förebyggas genom vaccination
• Avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer
• Ett ytterligare steg för att ta bort skillnaden i beskatt-

ning mellan löneinkomst och pension
• Förslag till Socialstyrelsens föreskrifter om behörighet 

för sjuksköterskor att förskriva och ordinera läkemedel
• Översyn av Transportstyrelsens föreskrifter och all-

männa råd TSFS 2010-125 om medicinska krav för 
innehav av körkort

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

• Förlängt anställningsskydd (Ds 2018:28)
• Förslag till föreskrifter om arbetsanpassning
• Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen 

om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för 
fysioterapi (Ds 2018:31)

• Med tillit växer handlingsutrymmet och En lärande 
tillsyn

• God och nära vård - En primärvårdsreform (SOU 
2018:39)

• Utveckling av verksamheter som bedrivs enligt lagen 
om läkarvårdsersättning och lagen om ersättning för 
fysioterapi (Ds 2018:31)

• Nationellt vårdprogram Cancerrehabilitering
• Översyn av maskinell dos, extempore, prövningsläke-

medel (SOU 2018:53)
• Lagrådsremiss om vissa ändringar i PKU-biobanken 

(SOU 2018:4)
• Möjligt, tillåtet och tillgängligt - förslag till enklare 

och flexiblare upphandlingsregler
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Lokalavdelningar 2018
Blekinge 402
Jonas Andersson, ordförande, Anna Westrup, vice ordfö-
rande och sekreterare

Gästrike-Hälsinge 408 
Magnus Hjelm, ordförande, Henrik Wallander, vice ordfö-
rande, Hampus Stigbrand, sekreterare

Göteborg 410
Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande, Suzanne Hed-
berg, vice ordförande, Anders Thurin, sekreterare

Halmstad 412
Peter Danielsson, ordförande, Maria Ryberg Mo, sekrete-
rare

Varberg 413 
Jonas Bäwer, ordförande, Mattias Unander, vice ordfö-
rande

Jönköping 416
Bengt Asking, ordförande, Thorun Frennvall, sekreterare

Västervik (Kalmar Norra) 418
Moa Bodlund Odensten, ordförande, Annika Huhtasaari, 
vice ordförande, Anna Orlowska, sekreterare

Kalmar Södra 419
Anna Parke, ordförande, Åsa Bratt, vice ordförande, Erik 
Green, sekreterare

Dalarna 420
Michael Guggi, ordförande, Jörg Teichert, vice ordförande

Östra Skåne 422
Katriina Svensjö, ordförande, Gustav Apelqvist, sekreterare

Kronoberg 424
Edvard Lekås, ordförande, Joakim Färdow, sekreterare

Ängelholm 427
Per Hammarlund, ordförande, Peter Kalén, vice ordföran-
de, Axel Johansson, sekreterare

Helsingborg 428
Maria Tyrberg, ordförande, Lars Danielsson, vice ordfö-
rande, Cecilia Rydén, sekreterare

Lund 429
Ann Hermansson ordförande, Naomi Clyne, vice ordfö-
rande, André Lange, sekreterare

Norrbotten 430
Catarina Asplund-Isaksson, vice ordförande, Johanna 
Karlsson Sundbaum, sekreterare

Stockholm 434 
Andreas Fischer, ordförande, Gunnar Söderqvist, vice ord-
förande och sekreterare

Södermanland 436
Marie Engman, ordförande, Elin Karlsson, vice ordförande

Uppsala 438
Anna Rask-Andersen, ordförande, Tomas Haapaniemi, 
vice ordförande, Birgitta Lytsy, sekreterare

Umeå 442 
Yngve Gustafson, ordförande, Margareta Granlund, sekre-
terare

Skellefteå-Lycksele 443
Jeff Wennerlund, ordförande, Maria Thorén Örnberg, vice 
ordförande

Västmanland 444
Mirka Kwiatkowska, ordförande, Agneta Holtz, vice ord-
förande, Lennart Edmark, sekreterare

Medelpad 446 
Hans Ericson, vice ordförande

Ångermanland 447
Lars Rocksén, ordförande, Leif Ehlin, sekreterare

Älvsborgs norra 448
Daniel Vestberg, ordförande, Katarina Strid, sekreterare

Älvsborgs södra 449
Richard Gunterberg, ordförande, Kent Haglund, vice ord-
förande, Helene Hollender Dawson, sekreterare

Örebro 450
Paula Wallmon, ordförande, Håkan Löfstedt, vice ordfö-
rande, Anna Öhrström, sekreterare
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1 
Propositioner

Propositioner 1-3 gällande ändring av Sjukhusläkarnas stadgar

På Sjukhusläkarnas fullmäktige 2017 lämnade styrelsen förslag om att stadgarna skulle genomgå omfattande föränd-
ringar med en viss modernisering samt en anpassning till genomförda ändringar i Läkarförbundets stadgar där exem-
pelvis ordet centralstyrelse byttes mot förbundsstyrelse, associerat medlemskap infördes med mera. Fullmäktigemötet 
godkände en klar majoritet av förslagen, men ville att några paragrafer justerades vilket kom att ske till förra fullmäktige 
2018. Observera att en del paragrafer bytt plats i stadgarna och att numreringen av respektive paragraf skiftar från år till 
år. Tyvärr blev en del av innehållet i § 20 motsägelsefulla med de ändringar som gjordes i § 21. Vi vill nu åtgärda detta, 
men har då valt att återgå till tidigare innebörd där valberedningens ordförande utses inom valberedningen och att va 
beredningen inte har några suppleanter. Bakgrunden till tidigare ändring var enbart en likriktning till Läkarförbundets 
nya stadgar, men förbundet har en mer komplex organisation och Sjukhusläkarna behöver inte så komplex ordning. 
Dessutom vill vi förenkla texten i § 14 då en del av texten är dubblerad.

Utöver dessa mer ”redaktionella” ändringar och mer praktiska förenklingar i proposition 1 och 2 vill vi med Proposi-
tion 3 utöka styrelsen med två suppleanter. Detta har inte diskuterats vid tidigare fullmäktigemöten, men har diskuterats 
med valberedningen på senare tid. Skälen är att vi allmänt noterat att det jämfört med tidigare har blivit svårare att ta 
ledigt från ordinarie tjänst för centrala fackliga uppdrag. Vi vill även att de som är ledamöter i Sjukhusläkarnas centrala 
styrelse i möjligaste mån är kliniskt verksamma läkare. Det är tänkt att suppleanterna kallas till alla möten och har full 
yttranderätt, men bara rösträtt om det saknas ordinarie ledamöter. Suppleanterna är inte personliga. Tilläggas kan att 
omröstning ytterst sällan sker med votering utan besluten är oftast en koncensusuppfattning.

Kommentaren i rött i rubriken/paragrafhuvudet är bara vägledande och kommer inte med i stadgetexten. Kommenta-
rer i rött i högra kolumnen förtydligar de huvudsakliga förändringarna och hela ursprungstexten finns för jämförelse till 
vänster. Propositionerna tas upp var för sig till beslut. Vi kommer att föreslå att ändringarna blir omedelbart justerade i 
protokollet, vilket innebär att vi redan på nu kommande fullmäktige 2019 kan:
• Välja två suppleanter till styrelsen. Den ena för ett år och den andre för två år så att vi kan komma i fas med stad-

garna.
• Hela valberedningen är uppe för val 2019 (valdes 2017) och vi väljer nu tre ledamöter för två år, och två ledamöter-

för ett år så att vi kan komma i fas med stadgarna.

PROPOSITION 1: § 14
Nuvarande § 14:
Fullmäktigeledamöter utses av föreningens medlemmar vid 
lokalavdelningsmöte under tiden 1 oktober till 31 januari 
närmast före ordinarie fullmäktigemöte. Antalet fullmäktige-
ledamöter för varje lokalavdelning beräknas efter medlemsan-
talet den 1 oktober året före ordinarie fullmäktigemöte. Val av 
fullmäktige avser tiden från och med ett ordinarie fullmäkti-
gemöte till det närmast följande. Varje lokalavdelning utser en 
fullmäktig och därutöver en för varje fullt antal medlemmar 
som motsvarar femton promille av Sjukhusläkarnas totala 
medlemsantal den 1 oktober året före ordinarie fullmäktige-
möte. Avgår fullmäktig under mandattiden utses ersättare för 
återstoden av mandattiden vid närmast följande lokalavdel-
ningsmöte. Förteckning över valda fullmäktige samt protokoll 
från mötet skall tillställas Sjukhusläkarnas kansli senast den
1 februari.

Styrelsen föreslår
-  att godkänna stadgeändringar ”Proposition 1”

Ny ordalydelse § 14:
Fullmäktigeledamöter utses av föreningens medlemmar 
vid lokalavdelningsmöte under tiden 1 oktober till 31 ja-
nuari närmast före ordinarie fullmäktigemöte. Varje lokal-
avdelning utser en fullmäktig och därutöver en för varje 
fullt antal medlemmar som motsvarar femton promille av 
Sjukhusläkarnas totala medlemsantal den 1 oktober året 
före ordinarie fullmäktigemöte. Val av fullmäktige avser 
tiden från och med ett ordinarie fullmäktigemöte till det 
närmast följande. Avgår fullmäktig under mandattiden u 
ses ersättare för återstoden av mandattiden vid närmast 
följande lokalavdelningsmöte. Förteckning över valda full-
mäktige samt protokoll från mötet skall tillställas Sjukhus-
läkarnas kansli senast den 1 februari.
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PROPOSITION 3: § 21 
Nuvarande § 21: 
Föreningens styrelse består av ordförande, förste vice ordföran-
de och andre vice ordförande samt ytterligare sex ledamöter. 
Styrelsens ledamöter utses vid ordinarie fullmäktigemöte för 
en period av två år. Vid förfall för förste eller andre vice ord-
förande utser styrelsen inom sig ersättare.

Varje jämnt år väljs ordförande, andre vice ordförande och 
tre övriga styrelseledamöter, två ledamöter av valberedningen 
samt suppleanter samt en revisor jämte suppleant bland Sjuk-
husläkarnas medlemmar.

Varje udda år väljs förste vice ordförande, tre övriga ledamö-
ter, samt en ordförande och två övriga ledamöter av valbe-
redningen samt en suppleant och en revisor jämte suppleant 
bland Sjukhusläkarnas medlemmar. 

Varje år väljs en auktoriserad revisor med suppleant eller ett 
revisionsbolag, samt fyllnadsval till i förtid ledigblivna förtro-
endeposter för återstående mandatperiod.

Styrelsen föreslår
-  att godkänna stadgeändringar ”Proposition 3”
-  att förklara stadgeändringen omedelbart justerad

2 
Propositioner

PROPOSITION 2: § 20
Nuvarande § 20:
För beredning av vid fullmäktigemöte förekommande val 
skall finnas en valberedning. Valberedningen består av fem 
ledamöter. Valberedningen utser inom sig ordförande. Valbe-
redningen väljs vid ordinarie fullmäktigemöte för en tid av 
två år (se § 21). Valberedningen skall senast en vecka före 
mötet delge fullmäktige förslag till val.

Styrelsen föreslår
-  att godkänna stadgeändringar ”Proposition 2”
-  att förklara stadgeändringen omedelbart justerad

Ny ordalydelse: § 20:
För beredning av vid fullmäktigemöte förekommande val 
skall finnas en valberedning. Valberedningen består av fem 
ledamöter. Valberedningen utser inom sig ordförande. 
Valberedningen väljs vid ordinarie fullmäktigemöte för en 
tid av två år. Varje udda år väljs tre och jämnt år två av 
valberedningens ledamöter. Valberedningen skall senast en 
vecka före mötet delge fullmäktige förslag till val.

Ny ordalydelse § 21:
Föreningens styrelse består av ordförande, förste vice ord-
förande, andre vice ordförande, ytterligare sex ledamöter 
samt två suppleanter. Styrelsens ledamöter och suppleanter 
utses vid ordinarie fullmäktigemöte för en period av två 
år. Vid förfall för förste eller andre vice ordförande utser 
styrelsen inom sig ersättare.

Varje jämnt år väljs ordförande, andre vice ordförande, tre 
övriga styrelseledamöter, en suppleant samt en revisor jäm-
te revisorssuppleant bland Sjukhusläkarnas medlemmar.

Varje udda år väljs förste vice ordförande, tre övriga leda-
möter, en suppleant samt en revisor jämte revisorssupple-
ant bland Sjukhusläkarnas medlemmar.

Varje år väljs en auktoriserad revisor med suppleant eller 
ett revisionsbolag, samt fyllnadsval till i förtid ledigblivna 
förtroendeposter för återstående mandatperiod.
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2019
Verksamhetsplan

Verka för en human och jämlik vård i Sverige genom 
ökad nationell styrning.

Verka för att stärka läkarprofessionens ställning i sjuk-
vården och i samhället. 

Verka för att grund- vidareutbildning och fortbildning 
av läkare är adekvat och av hög kvalitet.

Verka för stärkt professionalism och att vårdens or-
ganisation, styrning och ersättningssystem baseras på 
evidens.

Verka för återinförande av patientansvarig läkare (PAL) 
och stärka begreppet medicinskt ledningsansvar.

Verka för fortbildningsfrågan via ny föreskrift, individuell 
fortbildningsplan och öronmärkt fortbildningsbudget.

Påverka vårdplatssituationen med målet att genom-
snittlig beläggningsgrad inte överstiger 85 procent.

Verka för att öka antalet IVA- och rehab-platser till 
adekvata nivåer.

Fortsätta ha kontakt med olika myndigheter för att be-
lysa områden där tillsyn och öppen redovisning behö-
ver skärpas till en mer patientnära nivå.

Arbeta för att väntetider och kvalitetsmått redovisas i 
en nationell lista.

Fortsatt påverka det partsgemensamma arbetet mellan 
SKL och Läkarförbundet kring förhandlingsmodeller, 
arbetstid och beräkning av jour-, och beredskapsersätt-
ning.

Verka för att arbetsgivare inte rutinmässigt skriver bort 
rätten till övertidsersättning.

Verka för att övertid erkänns, ersätts och inte registre-
ras som flextid.

Verka för att läkares arbetsuppgifter renodlas.

Verka för att läkare är delaktiga inför beslut om ”task-
shifting”.

Verka för att läkare av effektivitets- sekretess- och ar-
betsmiljöskäl har egen ostörd arbetsplats.

Fortsätta arbeta med förbättring av IT-stöd.

Verka för att Läkarförbundet och våra skyddsombud 
blir delaktiga och får inflytande i utveckling, utform-
ning och anpassning av olika IT-system samt att hän-
syn tas till arbetsmiljöeffekter.

Arbeta för mer funktionella utlåtanden till Försäk-
ringskassan.

Verka för att det inrättas kommunala chefläkare.

På nationell, regional och lokal nivå lyfta frågan om 
patienters rätt att fritt söka sjukvård över landstings- 
och regiongränserna.

Förmedla vetenskapligt grundade fakta till beslutsfat-
tare och allmänhet om sambanden mellan klimat, kli-
matförändring och hälsa samt föra ut Sjukhusläkarnas 
Klimat- och hälsopolicy på lämpligt sätt.

Delta i internationella organisationer som Nordöl, 
AEMH, CPME och WMA.

Fortsatt högt nyhetsflöde i sociala medier och fortsätta 
agera snabbt i sjukvårdsdebatten.

Medverka på Sjukhusläkarens webb med krönikor.

Fortsätta vara aktiva och trovärdiga opinionsbildare.

Arrangera egna seminarier samt delta i andras semina-
rier under Almedalsveckan.

Medverka i FSL-mässan; Framtidens specialistläkare.

Utveckla kontakterna med lokalavdelningarna. Mål 
för verksamhetsåret: besöka minst en tredjedel av lo-
kalavdelningarna och starta minst en lokalavdelning.

Ordet Sjukhusläkarna ska ingå i lokalavdelningarnas 
namn. 
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Motion 1: Etisk granskning av projekt inom gränslandet sjukvård/utbildning/forskning
Förra året inlämnade vi en motion om att Sjukhusläkarna skulle verka för att man inom Läkarförbundet dels arbetar för 
att ett regelverk snarast utformas för etisk granskning av i första hand forskningsprojekt och utvecklingsarbete som inte 
omfattas av etikprövningslagen, dels verkar för en ökad medvetenhet om behovet av etisk granskning av forskningspro-
jekt och utvecklingsarbeten. 

På initiativ från oss inlämnade Sjukhusläkarna en motion till Läkarförbundets FM med ungefär detta innehåll. Läkar-
förbundet avgav under våren ett svar på en remiss avseende förändringar inom etikprövningslagen, varvid man förklarade 
sig nöjd med föreslagna förändringar. Dessa var ganska långtgående och har inte redovisats på ett lätt tillgängligt sätt, och 
vi känner oss tveksamma till om delegaterna vid 2018 års FM i november ägt kännedom om detta yttrande. Att Förbun-
dets yttrande kanske skulle ha modifierats av den under senvåren antagna GDPR är inte heller något som kommenterats 
av förbundsstyrelsen, som inför FM deklarerade sig nöjd med aktuell hantering (trots att man inte kunde redovisa något 
resultat) och att man inte avsåg att bevaka frågan. Detta klargjordes genom en rekommendation om avslag på motionen. 
Hade man valt att föreslå FM att anse motionen ”besvarad” hade detta inneburit att man avsåg att bevaka frågan. 

Efter kontakt med utbildningsdepartementet har det framkommit att remiss-instanserna inte varit eniga, och att det 
i början av år 2019 inte alls var klart hur innehållet i kommande proposition skulle se ut. 

Vi vidhåller våra önskemål att Förbundet aktivt skall agera i de av oss berörda etikfrågorna.  

Sjukhusläkarna Göteborg yrkar därför ånyo:
att Sjukhusläkarna ska verka för att man inom Läkarförbundet 
• dels ska arbeta för att rutiner snarast utformas för etisk granskning av i första hand forskningsprojekt och utveck-

lingsarbeten som inte omfattas av etikprövningslagen
• dels ska verka för en ökad medvetenhet om behovet av etisk granskning av forskningsprojekt och utvecklingsarbeten

Svar från Sjukhusläkarnas styrelse till motion 1
Sjukhusläkarna tackar för motionen. Att vi ska arbeta för att rutiner snarast utformas för etisk granskning av i första hand 
forskningsprojekt och utvecklingsarbeten som inte omfattas av etikprövningslagen avslås i sin nuvarande formulering. 
Detta med hänsyn till de svårigheter som kan uppstå om alla former av utvecklingsarbeten och uppföljning omfattas av 
krav på granskning enligt etikprövningslagen. Inte minst kommer detta att försvåra studentarbeten och granskning och 
uppföljning av små lokala projekt som inte avses att publiceras. Detta skulle kunna medföra en minskad möjlighet till 
uppföljning av verksamhetsförändringar och kvalitetskontroll. Att Sjukhusläkarna ska verka för en ökad medvetenhet 
om behovet av etisk granskning av forskningsprojekt och utvecklingsarbeten bifalles.

Styrelsen föreslår fullmäktige: 
-  att första att-satsen avslås 
-  att andra att-satsen bifalles

Motion 2: Akademisk meritering inom Läkarförbundet
Av och till framförs vikten av att läkarverksamheten ska vara kunskapsstyrd, och att detta också ställer krav på vidmakt-
hållande av läkarnas kompetens och även måste beaktas vid utformningen av läkararbetet. Detta synsätt har under lång 
tid varit självklart och avspeglas exempelvis genom det tidigare inofficiella kravet på att en verksamhetschef inte bara 
skulle vara läkare utan även vara vetenskapligt meriterad. Att en överläkare på en landsortsklinik skulle vara docent be-
traktades som något självklart.

Tyvärr har kravet på vetenskaplig kompetens urholkats, vilket torde vara en generell tendens inom samhället. Så kan 
man till exempel notera att vetenskaplig kompetens avspeglad via akademisk meritering inte tycks vara vägledande vid 
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tillsättande av ministrar i regeringen, vilket inte minst gällt dem som ska ansvara för den högre utbildningen. Vår tro är 
att de flesta partier skulle dra sig för att tillsätta en professor som utbildningsminister, vilket styrks av att det endast tycks 
vara två utbildningsministrar under de senast 70 åren som åtminstone haft en licentiatexamen Ragnar Edenman 1957-
1967 och Lennart Bodström 1985-1989. Vi tror att det är viktigt att värna om den vetenskapliga utvecklingen inom vår 
disciplin, vilket också kräver mer frihet än styrning.

Om Läkarförbundet vill uppfattas som trovärdigt i frågan om att verksamheten bör vara kunskapsstyrd är det angelä-
get att förbundet markerar betydelsen av akademisk kompetens. En lämplig signal kan vara att vid val av förtroendepos-
ter tydliggöra vilken akademisk och vetenskaplig meritering som föreligger. Detta innebär inte att det måste vara ett krav 
att sådan meritering redovisas inför och vid tillsättandet av olika poster.

Sjukhusläkarna Göteborg yrkar
• att Sjukhusläkarna verkar för att det inför val av förtroendeposter inom Läkarförbundets förbundsstyrelse ska redo-

visas de föreslagnas akademiska/vetenskaplig meriter

Svar från Sjukhusläkarnas styrelse till motion  2
Sjukhusläkarna uppfattar det som självklart att akademiska meriter ska väga tungt även vid tillsättning av förtroendeuppdrag inom 
Läkarförbundet. Det är också med tillfredställelse vi kunnat konstatera att akademisk meritering redovisas i facklig meritering.

Styrelsen föreslår fullmäktige
-  att motionen anses besvarad

Motion 3: Omvänd workshifting
Workshifting är ett någorlunda nytt koncept i vården som går ut på att omfördela arbetsuppgifter med syften som att 
effektivisera verksamheten och ge medarbetare mer utmanande arbete ”i framkanten av sin kompetens”. 
Man kan i vissa fall spara mycket genom t.ex. att
• läkare gör egna noteringar i IT-system som blir omedelbart tillgängliga istället för att ligga i kö för utskrift hos en 

sekreterare
• läkare hämtar egen utrustning i förrådet istället för att leta upp någon för att få den framdukad

Detta innebär dock i många fall att läkare åläggs nya och ibland ovana arbetsuppgifter, och det tillkommer ofta viss 
administration t.ex. att skriva ut en färdig journalanteckning eller lägga till den i rätt lista, eller att notera uttag av utrust-
ning i någon förrådslista.

Vi upplever på vissa områden att utvecklingen går för långt i denna riktning. Effekten blir en utarmning av läkares 
yrke – man får mindre tid för patientkontakt och kvalificerat kunskapsarbete, och ibland ett sämre slutresultat – en se-
kreterare skriver snabbt och kan korrigera språket något, en rutinerad op-sköterska håller god ordning bland utrustning.

Vi ser det som mycket viktigt att arbetet organiseras så att läkare får bästa möjliga stöd för sitt arbete och har möjlighet 
att påverka utformning av rutiner, som ofta görs av vårdutvecklare och annan personal i grupperingar där läkare kanske 
inte ens är representerade. 

Sjukhusläkarna Göteborg yrkar därför att
• Sjukhusläkarna verkar för att läkarnas arbetsuppgifter renodlas till patient- och kunskapsarbete så att ”omvänd 

workskifting” undviks
• Sjukhusläkarna verkar för att säkerställa läkares inflytande i hur arbetet organiseras och arbetsuppgifter fördelas

Motioner
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Svar från Sjukhusläkarnas styrelse till motion  3
Sjukhusläkarna tackar för motionen i en viktig fråga som vi arbetar med. Taskshifting eller workshifting är något som 
pågår hela tiden och som rätt genomförd bidrar till utveckling och en effektivare vård i och med att kompetens används 
på rätt sätt. Vad exempelvis läkare resp sjuksköterska får göra ser olika ut i  olika länder. 

Då läkare ska ”släppa” arbetsuppgifter till annan personal ska det enligt Sjukhusläkarna bara göras utifrån medicinska 
fördelar och inte utifrån personalbrist, organisation eller att andra vill ta över sådant som är roligt sk  ”cherry-picking”. 
Vi lyfter också i all vår politik att man bör öka antalet undersköterskor, medicinska sekreterare och att även sjukvårds-
biträden ska finnas i ökad utsträckning i teamen. Vidare att de digitala verktygen ska utformas så att de blir ett stöd och 
skapar utveckling i vården istället för att de skapar oöverskådlighet eller är en ren tidstjuv. Här kan vi i Sjukhusläkarna 
vara mer synliga och debattera ännu mer tydligt och fokuserat.
I alla sammanhang för vi också fram vikten av att läkare är delaktiga i utveckling och vid införande av nya metoder 
och arbetsverktyg och att vårdens  chefer måste ha större medicinsk kompetens med många starka ledare som är läkare 
i beslutande positioner. Detta för att utveckling ska ha starkt medicinskt fokus med förbättring för patienterna som 
drivkraft. Här måste vi ta större tag för att uppmuntra medlemmar att i mycket större utsträckning  ta på sig både ut-
vecklingsprojekt och att söka chefsstjänster.

Styrelsen föreslår fullmäktige 
-  att bifalla motionen

Motion 4: Reklam - Ja tack!
Vårdförbundet är känd för sina fackliga reklamkampanjer tex tre första månader gratis fackavgift, planscher i omkläd-
ningsrummet, centralhallen, kylskåpsmagneter etc.

Sjukhusläkarna jobbar med viktiga saker men är osynliga i kliniska vardagen på sjukhuset och medlemmarna uppfat-
tar ofta att ”facket gör ingenting”. Vi kan synas bättre och påminna att vi finns! 

Sjukhusläkarna Östra Skåne yrkar 
• Att Sjukhusläkarna centralt tar fram reklammaterial (planscher, pennor, pins, shoppingväskor, namnskyltar, kyl-

skåpsmagneter etc) som kan beställas, sättas upp lokalt på sjukhusen och delas ut till medlemmar vid fackliga akti-
viteter

• Att Sjukhusläkarna centralt organiserar reklamkampanjer för att värva medlemmar

Svar från Sjukhusläkarnas styrelse till motion  4
Sjukhusläkarna ställer sig bakom motionens intention och delar åsikten att det är av stor vikt att föreningen på olika sätt 
arbetar med att öka sin synlighet och lyfta fram fördelarna av ett medlemskap i Sjukhusläkarna. Styrelsen anser att Sjuk-
husläkarnas valda väg med hög svansföring i debatt och hög prioritering av Sjukhusläkarens undersökande journalistik 
är bästa sättet att behålla medlemmar och locka nya till medlemskap.

Läkarförbundet har i motsats till Vårdförbundet haft en positiv medlemsutveckling alltsedan millennieskiftet då anta-
let medlemmar var cirka 35 000 till årsskiftets 54 869. Även 2018 ökade antalet medlemmar med 1 486 (2,8 procent). 
Läkarförbundet har likaså en fortsatt hög anslutningsgrad där 8 av 10 läkare är med. Antalet medlemmar i Sjukhuslä-
karna har inte ökat vilket styrelsen är övertygad om beror på ändrade rutiner i medlemsregistret där man övergått från 
registerbaserat skifte från SYLF till Sjukhusläkarna till att medlemmen själv skall registrera detta.

Vad gäller rekrytering har Läkarförbundet en organisation för medlemsvärvning och den arbetar aktivt med mark-
nadsföring och att rekrytera nya medlemmar. En viss andel av dessa nya medlemmar blir direkt, eller på sikt, medlemmar 
i Sjukhusläkarna.  

Motioner
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Sjukhusläkarna tar sedan tidigare fram ett flertal profilprodukter som exempelvis pennor, USB-minnen, solglasögon 
och reflexvästar. Dessa produkter finns årligen på fullmäktige- och representationsmöten och samtliga deltagare har 
möjlighet, och uppmuntras att, förse sig för spridning på hemmaplan. Att kraftigt öka mängden och typen av profilpro-
dukter kan dock diskuteras ur miljösynpunkt. 

Därmed inte sagt att Sjukhusläkarna inte ska fortsätta med att stärka sin egen synlighet genom att fortsätta med nya 
profilprodukter och mindre kostsamma kampanjer exempelvis i sociala medier. Den första att-satsen specificerar, och 
inte exemplifierar, vilka profilprodukter som ska kunna beställas varför vi valt att besvara denna. Kampanj är hämtat från 
militärkampanj i betydelsen fälttåg men vår uppfattning är att vår höga svansföring förenklat beskriven ovan kombinerat 
med de strategier Läkarförbundet har, visserligen med fokus på blivande och yngre läkare, samt ett urval av tillgängliga 
profilprodukter inryms i begreppet reklamkampanj och bifaller därför den andra att-satsen.

Styrelsen föreslår fullmäktige:
-  att första att-satsen anses besvarad 
-  att andra att-satsen bifalles

Motion 5: Ökad säkerhet på akutmottagningar. Återbesök av Säkerhetsfrågan 
En ökad hotbild med risk för vårdanställdas hälsa och liv gör sig allt oftare påmind. Vapen skall inte få finnas på akuten. 
Läkarfullmäktige fastnade 2018 i en evig och enligt alltfler och enligt oss som skriver denna motion alltmer krystad 
diskussionen om personlig integritet. Det blev därför inget beslut att LF ska verka för ökad trygghet med larmbågar för 
sin akutvårdspersonal. Vi har haft skjutningar utanför akutmottagningar. Vi vill ha ökad säkerhet innan det skjuts inne 
på akuten.  

Den som har ett vapen med sig till akuten har ont uppsåt eller potentiellt ont uppsåt och skall inte på något sätt skyd-
das förutom från sig själv. De som kommer till akutmottagningar som patienter är sjuka eller oroliga över att de inte mår 
bra och misstänker att de är sjuka. De ska möta trygg personal och ska inte behöva skänka en tanke till att akuten kan 
vara ett farligt ställe. De ska mötas av professionell vårdpersonal som tar hand om svårt sjuka, lugnar de oroliga, möter 
de anhöriga och som inte heller de ska behöva uppleva att de på något sätt hotas eller löper risk att skadas av någon för 
att de valt detta som sitt yrke.

Patienter på akuten ska kunna vara säkra på att akuten som arbetsplats har en säkerhetshantering som är hög och 
utesluter närvaro av vapen inne på akten.

De som fortfarande månar om och skyddar människor som kommer till en akutmottagning för att hota och skada 
behöver prioritera om. Det är de sjuka och de som har som yrke att vårda de sjuka som skall skyddas. Brottslingars 
personliga integritet är bara viktig för den som vill utöva juridiskt koketteri, den som månar mer om brottslingar än 
brottsoffer eller brottslingarna själva förstås. Vi vill driva frågan och debatten vidare. 

Sjukhusläkarna Östra Skåne föreslår
• att Sjukhusläkarna fortsätter att arbeta för att öka säkerheten på akutmottagningar inklusive möjlighet till ökad 

övervakning och visitering med larmbågar
• att Sjukhusläkarna vågar ta debatten när omsorgen om den personliga integriteten blir till större problem än nytta 

för akutmottagningarnas vårdpersonal

Svar från Sjukhusläkarnas styrelse till motion  5
Frågan om hot och våld mot sjukvårdspersonal är precis som motionären lyfter  otroligt viktigt och vi ser att problema-
tiken på många platser i landet ökar. Vi kan aldrig acceptera förekomsten av hot och våld på våra arbetsplatser. Sjuk-
husläkarna har under det gångna verksamhetsområdet prioriterat frågan om hot och våld mot sjukvårdspersonal. Vi har 

Motioner
från lokalavdelningarna 2019 4 



29

Motioner
från lokalavdelningarna 2019 5 

bland annat anordnat ett välbesökt seminarium i Almedalen på temat. Arbetet kommer att fortsätta under kommande 
verksamhetsår. Karin Båtelson har utsetts till expert i utredningen ”Hälso- och sjukvårdens beredskap och förmåga inför 
och vid allvarliga händelser i fredstid och höjd beredskap”.

Arbetsgivaren har en skyldighet att säkerställa att det finns en handlingsplan och aktiva skyddsåtgärder för att mot-
verka hot och våld, samt att stötta medarbetare som blivit utsatta på bästa sätt. Vi anser att man måste kunna erbjuda 
den  övervakning och de resurser situationen kräver, och hur övervakningen ser ut ska kunna variera över tid beroende på 
hotbild. Det kräver ett nära samarbete med väktare och polis. Bedömningen av vilka tekniska hjälpmedel som minskar 
förekomsten av hot och våld ligger idag utanför vårt kompetensområde, och där är det av största vikt att man tar hjälp 
av experter inom området. 

Den personliga integriteten hos såväl patienter som personal måste värnas, självklart inom rimlighetens gränser. Det 
bör ej utgöra ett motsattsförhållande mot ett aktivt arbete mot hot och våld. 

Styrelsen föreslår fullmäktige 

-  att motionen anses besvarad

Motion 6: Inga Glastak
Det medicinska ansvaret för verksamheter som huvudsakligen bedriver sjukvård bör alltid vara kopplat till en chef som 
har läkarkompetens. En alltmer dysfunktionell sjukvård får allt större inslag av icke medicinsk kompetens i ledarskapet 
och på chefspositioner. 

Vi sjukhusläkare ser detta samband allt tydligare. Vi upplever en stigande etisk stress att vi som enskilda läkare inte 
längre klarar att med vår medicinska kompetens motverka och uppväga det störande och alltmer destruktiva ickemedi-
cinsk ledarskapets skadliga inverkan på sund sjukvård. Det sluttande planet lutar mer och mer. Vårdens problem kan kla-
ras bättre om det medicinska ansvaret på alla nivåer kopplas till formell läkarkompetens. Det är dags att arbeta prospektivt 
för att återinföra kravet på att verksamhetschefen är läkare.

Sjukhusläkarna Östra Skåne förslår 
• Att Sjukhusläkarna utarbetar ett eget strategiskt ledarskapsdokument med syfte att nå fram till ett förslag om ett 

förtydligat övergripande medicinskt ledarskap där verksamhetschefer skall vara läkare
 
Svar från Sjukhusläkarnas styrelse till motion  6
Sjukhusläkarna tackar för motionen. Läkarförbundet har en policy sedan några år med namnet: ”Policy för fler läkare 
som chefer”. I denna kan man i ingressen bland annat läsa: ”Läkare är den profession som har bäst kompetens för att ta 
ett samlat verksamhetsansvar och klara dessa utmaningar. För Läkarförbundet är det därför självklart att en god hälso- och 
sjukvård till stor del leds av läkare – från verksamhetsgolvet till regionkontoret. För att läkare ska välja rollen som chef i den 
utsträckning hälso- och sjukvården behöver måste förutsättningarna för läkares chefskap förbättras.”

Motionen går längre med sin målsättning att alla verksamhetschefer skall vara läkare. Vår uppfattning är att motionen 
syftar till att vår politik skall drivas i denna riktning med en sådan målsättning och tolkar detta som en vision snarare än 
ett omedelbart genomförbart dekret.

Styrelsen föreslår fullmäktige:
-  att bifalla motionen
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Professionalism för patientens bästa
Sjukhusläkarna är Läkarförbundets största yrkesförening. 
Vi företräder specialistkompetenta sjukhusläkare i sluten- 
och öppenvård samt lektorer och professorer på medicin-
ska fakulteter. 

Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas pro-
fessionella, ekonomiska och sociala intressen samt bedriva 
påverkansarbete med målet att få en välfungerande och 
kunskapsskapande sjukvård. 

Vi vill stärka läkares professionella roll och professio-
nens ställning och därmed skapa förutsättningar för en hu-
man och evidensbaserad vård. 

Sjukhusläkarna vill förse Sveriges beslutfattare med kun-
skap avseende sjukvårdens organisation, resurser, styrning, 
ledarskap, kvalitet, professionalism och etik. 

Vi verkar för att våra frågor ska vinna gehör i svensk 
politik genom att väcka opinion, bedriva lobbyverksamhet 
och besvara remisser. 

Vi ska vara en aktiv part i debatten om hur politiska 
beslut påverkar sjukvården. Det sker via såväl externa som 
egna kanaler, tidningen Sjukhusläkaren och sociala medier. 
Våra journalister arbetar med stor journalistisk frihet. 

Sjukhusläkarnas medlemmar ska vara väl representerade 
i läkarförbundets centrala organ och arbetsgrupper för att 
påverka förbundets politik. 

Samarbete i fackliga och professionella frågor sker med 
lokalföreningar, specialitetsföreningar, övriga yrkesfören-
ingar och andra organisationer. 

Sjukhusläkarnas förutsättningar och villkor påverkas 
alltmer av omvärldsförändringar. Därför agerar vi interna-
tionellt i flera organisationer såsom AEMH och Nordöl. 

Sjukvårdsorganisation och sjukvårdspolitik
Sjukvården ska vara värdig, human och jämlik. Sjukvården 
ska vara solidariskt finansierad. Vi anser att detta kräver en 
nationell finansiering. 

Förutsättning för medicinsk kvalitet och tillgänglighet 
är adekvata resurser, organisation, kompetens och vård-
platser. 

Sjukhusens storlek och struktur ska baseras på en nog-
grann analys av medicinska behov utifrån befolkningspa-
norama och sjukvårdens förmåga att uppfylla kraven på 
kvalitet, tillgänglighet, säkerhet och en jämlik sjukvård. 

Det behövs små, medelstora och stora sjukhus. Olika 

driftsformer ska uppmuntras, i både offentlig och privat 
regi. 

Tidigare erfarenheter av sammanslagningar till stora 
sjukhus visar att detta kan skapa ineffektiva organisationer 
med långa beslutsvägar. Centralisering och nivåstrukture-
ring ska göras med tanke på helheten utan att riskera verk-
samheten vid mindre sjukhus.

Omorganisationer ska genomföras på ett trovärdigt sätt 
och leda till förbättringar. Riskanalys ska föregå alla om-
organisationer och genomförda omorganisationer ska ut-
värderas. 

Beläggningsgraden på landets akutsjukhus ska i genom-
snitt inte överstiga 85 procent eftersom detta ger bäst effek-
tivitet och kvalitet. Överbeläggningar och utlokaliseringar 
ska inte förekomma rutinmässigt. Sjukvård ska bedrivas på 
avdelningar med rätt kompetens för uppgiften. Vårdplatser 
inom intensivvård, intermediärvård och rehabilitering är 
underdimensionerade.

För att äldre och svårt sjuka ska kunna vårdas på ett 
värdigt och patientsäkert sätt, behövs en utbyggnad av 
kommunala boenden med god medicinsk vård- och om-
sorgskvalitet. Andelen färdigbehandlade patienter inom 
slutenvården måste reduceras och kommunens betalnings-
ansvar tydliggöras. I väntan på ett gemensamt huvudman-
naskap måste landsting och kommun samverka för att ge 
patienten en sammanhållen vård.

Förmedla vetenskapligt grundade fakta till beslutsfattare 
och allmänhet om sambanden mellan klimat, klimatför-
ändring och hälsa

Professionen och patienten 
Mötet mellan patient och läkare är centralt i sjukvården. 
Kompetensutveckling, teknologi och struktur ska optimera 
detta möte och ge de bästa förutsättningarna för kontinui-
tet, diagnostik, behandling och uppföljning. Endast läkare 
kan ha det odelade ansvaret för patientsäkerhet, medicinsk 
kvalitet, medicinsk etik och kostnadseffektivitet. 

Alla invånare skall ha en fast läkare, ofta i primärvården. 
Patienter med återkommande vårdbehov inom sjukhusvår-
den ska erbjudas en patientansvarig läkare, PAL. Patienter-
nas sjukdomspanorama avgör om flera PAL behövs. 

Patienten ska ha fritt vårdval, medicinsk vårdgaranti 
samt korrekt information om väntetider. En mångfald av 
utförare ger valmöjlighet för arbetstagare och valfrihet för 
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patienter. Vårdval ska utformas med lika förutsättningar 
för producenter oavsett driftsform. Ersättningssystem ska 
främja kontinuitet, kompetensutveckling, utbildning, kva-
litet och tillit. 

Läkare ska ha möjlighet att påverka vilken kompetens 
som behövs hos övrig personal för att kunna ge patienterna 
en adekvat vård. 

Nationella riktlinjer ska vara tydliga, evidensbaserade 
samt utformade av professionen. 

Ledarskap / chefskap
Läkare är ledare och ska ha rätt till grundläggande och åter-
kommande ledarskapsutbildning. Läkares ledarskapsmeri-
ter bör synliggöras och användas.

Läkare bör leda sektioner och verksamhetsområden eller 
kliniker. Det är viktigt att även sjukhus/förvaltningar och 
divisioner leds av läkare för att verksamheten ska drivas 
med långsiktigt patientfokus. 

Sjukvården ska utveckla goda villkor för läkares ledar-
skap och chefskap. Läkare som är chefer - oavsett nivå i or-
ganisationen eller som åtar sig medicinskt ledningsansvar 
- ska ha befogenheter, resurser och mandat som matchar 
ansvaret. Läkare som tar på sig chefsuppdrag ska stödjas 
och ha en god löneutveckling. Möjlighet till chefskap med 
viss bibehållen klinisk verksamhet ska uppmuntras.

Chefstjänster inom sjukvården ska utannonseras. Fack-
ligt arbete ska ses som meriterande. 

Kvalitet och avvikelsehantering
Patienter och anhöriga ska känna odelat förtroende för vår-
den. Läkare har både etiskt och lagstadgat ansvar för att 
påtala fel och brister och det är viktigt att riktlinjer och 
vårdkvalitet följs upp. Meddelarfriheten ska värnas inom 
all sjukvård. 

Avvikelsesystemet ska vara lätt att förstå och tillämpa 
och hanteras skyndsamt. Om en patient skadats, eller ris-
kerat att skadas, ska händelseanalyser genomföras, med 
syfte att betrakta det inträffade i ett systemperspektiv. 

Chefläkarrollens oberoende ställning måste förstärkas. 
För att garantera den medicinska kvaliteten ska varje 

kommun tillsätta kommunöverläkare/chefsläkare med 
övergripande ansvar för hälso- och sjukvård för äldre i 

hemsjukvård och särskilda boenden. 
Tillsynsmyndigheters inspektioner och utvärderingen 

av patienters klagomål ska ske med medicinsk kompetens 
och inom rimlig tid återföras som kunskap till vården. Det 
innebär att fokus läggs på organisationens sätt att fungera 
avseende rutiner, arbetsmiljö, bemanning, ledarskap och 
organisation och inte på den enskilda individen. 

Vid anmälan av enskilda läkare ska prövning ske skynd-
samt. 

Riskindivider ska kunna identifieras med syfte att er-
bjudas adekvat åtgärdsprogram för att värna patientsäker-
heten. 

Utbildning och forskning
Förutsättningarna för klinisk forskning måste förbättras 
genom ökade basanslag och ökat antal forskarutbildnings-
tjänster. 

Forskning, forskarhandledning och -utbildning ska be-
drivas på ordinarie arbetstid och premieras lönemässigt 
samt vara en merit vid tjänstetillsättning. Läkare som är 
akademiska företrädare ska finnas vid alla kliniker på uni-
versitetssjukhusen. 

Universitetssjukhusen ska ha tillräcklig finansiering så 
att de kan utföra sitt utbildnings- och forskningsuppdrag. 
Alla verksamhetsområden vid ett universitetssjukhus ska 
bedriva klinisk forskning. 

Även vid övriga sjukhus ska det vara möjligt för läkare 
att bedriva forskning och utvecklingsarbete. Integrationen 
mellan forskning och kliniskt arbete behöver förbättras ge-
nom att fler sjukhus inför befattningen forskningsöverläka-
re, där forskning ingår som del i tjänsten. Sveriges delaktig-
het i kliniska studier och kliniska prövningar behöver öka.

Kraven för akademisk meritering avseende medicine 
doktorsgrad och docentur behöver klarläggas och harmo-
niseras nationellt. Målet är att systemet ska vara tydligt och 
transparent. 
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Arbetsmiljö och arbetsliv
En bra arbetsmiljö och ett hållbart arbetsliv för läkare är 
grunden för en patientsäker hälso- och sjukvård. Ett håll-
bart arbetsliv gagnar läkaren, verksamheten och patienten 
och möjliggör ett långt yrkesliv. 

Arbetsmiljölagstiftningen och det systematiska arbets-
miljöarbetet ger en grund för en god arbetsmiljö. Läkare 
behövs som skyddsombud och ska få stöd i att utföra detta 
uppdrag. 

Ett öppet arbetsklimat med respekt för yttrande- och 
meddelarfrihet oavsett driftsform är grunden för god ar-
betsmiljö och patientsäkerhet. Att rapportera brister ska 
ses som positivt. Visslare ska stöttas. 

Arbetet kan effektiviseras genom renodling av arbets-
uppgifter till förmån för det som är värdeskapande för pa-
tienten. 

Sjukvårdens IT-stöd och journalsystem ska förbätt-
ras och effektiviseras. Kunskaps- och beslutsstöd ska vara 
adekvat och tillgängligt. 

En god arbetsmiljö kräver att lokaler och arbetskläder 
ska vara funktionella och tillgodose både verksamhetens 
och individens behov. 

Läkares arbetsuppgifter förändras och utvecklas konti-
nuerligt och fortbildning krävs under hela arbetslivet. Både 
arbetsgivare och arbetstagare har ett ansvar för att detta 
sker och att budget, långsiktig planering och tid finns. 

Klinikens arbetsorganisation måste vara anpassad efter 
uppdraget och stödja ett patientsäkert förhållningssätt. 
Ingen läkare ska tvingas åta sig planerade arbetsuppgifter 
utanför sitt kompetensområde.

Diskriminering ska inte förekomma och får aldrig in-
skränka på möjligheten att kunna välja specialitet och in-
riktning. 

Sjukhusläkarnas anställning och lön
Sjukhusläkarna ska ha god löneutveckling samt gynnsam-
ma villkor för arbete och pension. Våra viktigaste förhand-
lingsfrågor ska prioriteras i avtalsrörelserna. 

Läkares lön ska vara kopplad till kompetens, färdighet, 
professionell utveckling, forskning och prestation. 

Löneskillnader beroende på kön eller andra diskriming-
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eringsgrundande faktorer är oacceptabla. 
En god utveckling av grundlönen behöver kompletteras 

med adekvat ersättning för tilläggsuppdrag, chefs- och led-
ningsuppdrag samt vid jour- och beredskap. Joursystemet 
med lokala och centrala avtal ska behållas och utvecklas 
med målet bättre arbetsmiljö och högre ersättning. 

Lokala partsförhandlingar om lön är den mest fruktbara 
formen för förhandling. Denna modell ska utvecklas och 
tillämpas. Individuellt lönesamtal mellan läkaren och löne-
sättande chef ska genomföras även när partsförhandlingar 
tillämpas. 

Fackliga förtroendeuppdrag ska vara meriterande och 
leda till god löneutveckling. 

Läkare ska vara tillsvidareanställda, om det inte rör sig 
om äkta vikariat eller tidsbegränsad forskartjänst. Resurs-
läkare/hyrläkare kan vara en välkommen tillfällig lösning, 
men behovet ska aldrig permanentas. 

Pensionen ska ej försämras vid fler arbetsgivare. 

Arbetstider
Läkares arbetstid ska vara reglerad, registrerad och ersatt. 
Arbetsvolymen ska vara anpassad efter arbetstiden, så att 
arbetet kan bedrivas på ordinarie arbetstid. Arbete utanför 
ordinarie arbetstid eller flexavtal är övertid. Flextidsavta-
len ska vara utformade så att plustid inte kan försvinna. 
Övertid får inte rutinmässigt skrivas bort vid anställning. 
Övertid ska ersättas enligt avtal. 

Systemet med jour och beredskap är ett kostnadseffek-
tivt sätt att garantera medborgarna tillgång till kvalificerad 
sjukvård med lokal anpassning dygnet runt. Det förutsät-
ter att jourpassens längd och frekvens medger en god ar-
betsmiljö och möjlighet till återhämtning. 

Vid planeringen av jour och beredskap ska hänsyn tas 
till individuella faktorer som exempelvis graviditet, ålder 
eller sjukdom. 

Gravida läkare och läkare över 55 år ska ha möjlighet att 
befrias från sjukhusbunden nattjour, och läkare över 60 år 
från beredskap nattetid. Arbetsgivaren har skyldighet att 
säkerställa kompetensförsörjningen så att detta är möjligt.

Läkare ska på egen begäran kunna arbeta deltid. 
Sjukhusläkare ska ha möjlighet till tjänstledighet för att 

arbeta i annan verksamhet, till exempel myndighet eller 
öppen specialistvård. 
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Budget
Styrelsens förslag till budget för 2019 samt preliminär budget för 2020
Föreningens intäkter kommer främst från medlemsavgifter och annonsintäkter. Medlemsantalet i Läkarförbundet har 
ökat, men antalet yrkesverksamma i Sjukhusläkarna har minskat något, vilket kan bero på ändrade rutiner i Läkarför-
bundets nya medlemsregister från att uppgift om specialistbevis samkördes till att medlemmen själv skall meddela Lä-
karförbundet detta. Från årsskiftet 2018/2019 debiteras avgiften månadsvis. Av Sjukhusläkarnas medlemmar är drygt 20 
procent över 65 år. Budgeten för 2019 förutsätter en marginell ändring av antalet medlemmar. 

Medlemsavgiften för fullbetalande medlem höjdes 2012 till 514 kronor och senast 2016 till 540 kronor. För att 
möjliggöra månatlig avisering skall årsavgiften vara delbar med 12. Den senaste höjningen motiverades med sjunkande 
annonsintäkter. Sjukhusläkaren bytte 2015 annonsbyrå och annonsförsäljningen ökade från cirka 400 tk till 1500 tkr, 
men minskade något 2018. Bemanning på kansli och kommunikation har haft viss rotation på senare år. Styrelsen före-
slår att man tillför två suppleanter som kallas till alla styrelseaktiviteter men då vi har en strävan att styrelseledamöterna 
är kliniskt verksamma och det generellt blivit svårare att få ledigt för centrala fackliga uppdrag förväntas utökningen 
väsentligen kostnadsneutral över längre tid. Förväntas närmaste åren kunna ske skiften i hur tidningen bemannas utifrån 
stundande pensionering.

Utgångspunkt för budgetens intäkter:
• ett i stort oförändrat medlemsantal
• en oförändrad medlemsavgift 2019
• en åtminstone oförändrad annonsförsäljning jämfört med 2018
 
Utgångspunkt för budgetens utgifter: 
• fortsatt hög prioritet av tidningens undersökande journalistik med 6 nummer per år
• fortsatt högt nyhetsflöde på webben och en fortsatt uppgradering av webbsidan
• oförändrad mötesfrekvens för styrelsen 
• ett tredagars vinterinternat och ett fem i stället för sjudagars höstinternat 
• fortsatt aktivt deltagande i nationella möten såsom Almedalsveckan, FSL och Vitalis
• fortsatt deltagande internationellt engagemang i Nordöl och AEMH

Styrelsekontot innefattar: förutom kostnader för resa, kost, logi, kostnader för lönebortfall, arvode per sammanträde till 
styrelseledamöterna och ett årligt arvode till presidieledamöterna. Presidiets telefon- och datorkostnader belastar också 
detta konto. Styrelsens medverkan i aktiviteter såsom Almedalsveckan, Vitalis, Framtidens specialistläkare konteras på 
kostnadsställe Konferenser/mässor.

Sammanträdesarvode för 2018 var 2 945 kr till ordförande, 2 526 kr till de två vice ordförandena och 2 105 kr till 
övriga ledamöter. Till ordförande utgår därutöver ett arvode på 15 % av en genomsnittlig överläkarlön och till de två vice 
ordförandena, till ansvarige utgivaren för tidningen samt till redaktören för nättidningen utgår ett arvode på 7,5 % av en 
genomsnittlig överläkarlön vardera. Arvodet till redaktörerna belastar tidningen/webben

På kansli- och kontorskostnader bokförs kanslipersonalens löner, lokalhyra, tele, post och data, kontor och tryck. 
Kostnader för revision, redovisning och konsultationer redovisas separat på kostnadsställe.

Styrelsen föreslår fullmäktige att med ledning av ovanstående besluta:
• att fastställa medlemsavgiften för år 2019 till oförändrade 540 kronor för ordinarie och att medlem som betalar 

reducerad avgift till Läkarförbundet får en oförändrad avgift, det vill säga 108 kronor 
• att höja mötesarvodet med 2,3 % för styrelsen; ordförande till 3 013 kronor, till 1:e och 2:e vice ordförande till 

2 584 kr och till övriga ledamöter till 2 154 kronor
• att årsarvodena beräknas såsom tidigare
• att fastställa 2019 års budget och preliminär budget 2020 i enlighet med framlagt förslag.
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Budget
Utfall 
2016

Utfall 
2017

Budget   
2018

Utfall 
2018

Budget 
2019

Prel. 
Budget 
2020

Intäkter föreningen *(urval nyckeltal)
Medlemsavgifter 8583 8522 8600 8 508 8 800 8 800
Summa intäkter 8583 8522 8600 8 508 8 800 8 800
Kostnader föreningen *(urval nyckeltal)
Kansli och kontorskostnader -1441 -1 289 -1500 -1 733 -1 800 -1 850
Fullmäktige -539 -505 -540 -455 -525 -530
Styrelse -683 -1050 -1100 -985 -1200 -1200
AU -91 -147 -100 -118 -120 -125
Valberedning -12 -36 -36 -28 -36 -36
Egna arbetsgrupper -48 -60 -90 -76 -100 -100
Styrelseinternat -591 -581 -700 -660 -650 -700
Konferenser, mässor -469 -295 -500 -529 -320 -500
Representantskap -144 -74 -80 -57 -80 -85
Lokalavdelningar -24 -11 -15 0 -15 -15
Läkarförbundets FM -134 -195 -200 -139 -200 -210
Nordöl -119 -139 -90 -35 -100 -130
AEMH -59 -120 -110 -110 -100 120
Sammanträden övriga org -111 -138 -140 -160 -140 -140
Bokföringskostnader -178 -217 -230 -251 -265 -270
Summa kostnader -4643 -4 857 -5431 -5 336 -5 651 -5 771
Resultat föreningen 3940 3 665 3169 3 172 3 149 3 029
Intäkter Sjukhusläkaren och webb
Annonsintäkter tidning + webb 1862 1 615 1600 1220 1250 1250
Övrigt 1 7 12 10 12
Summa intäkter tidning + webb 1863 1 622 1600 1232 1260 1262
Kostnader tidning och webb
Kostnader tidningen -3033 -2918 -3230 -3239 -3300 -3300
Marknadsföring -95 -131 -140 -114 -100 -110
Redaktionskommittén och arvode -403 -267 -340 -276 -300 -305
Webbtidning och arvode -376 -408 -420 -243 -250 -250
Annonsprovision -732 -637 -650 -233 -500 -500
Summa kostnader tidning och webb -4639 -4361 -4780 -4105 -4450 -4465
Resultat tidningen -2776 -2 739 -3180 -2873 -3190 -3203
Resultat kapitalförvaltning 139 -40 40 -2 40 40
Totalt resultat 1303 886 29 297 -1 -134
Övriga intäkter -138 158 157
Övriga kostnader 135 -158 -111
Summa intäkter totalt inklusive kapital 10447 10 262 10240 9 895 10 100 10 102
Summa kostnader totalt -9147 -9 376 -10211 -9 552 -10 101 -10 236
Resultat 1300 886 29 343 -1 -134
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Valförteckning med valberedningens förslag vid fullmäktigemötet 2019

Vid Sjukhusläkarnas ordinarie fullmäktige 2019 ska val förrättas

för mandatperioden t.o.m. fullmäktigemötet 2021 avseende:
dels 1:e vice ordförande i styrelsen
dels tre ledamöter i styrelsen
dels ev. en suppleant i styrelsen

för mandatperioden t.o.m. fullmäktigemötet 2020 avseende:
dels ev. en suppleant i styrelsen
dels en auktoriserad revisor och en revisorssuppleant
dels två revisorer och två revisorssuppleanter
dels 25 fullmäktige för Sjukhusläkarna till Sveriges Läkarförbund jämte ersättare 

Valberedningen föreslår fullmäktige förrätta val enligt följande:

Till 1:e vice ordförande i styrelsen för mandatperioden t.o.m. fullmäktigemöte 2021
Bengt von Zur-Mühlen (omval)

Till övriga styrelseledamöter för mandatperioden t.o.m. ordinarie fullmäktigemöte 2021
Shokoufeh Manouchehrpour (omval)
Sten Östenson (omval)
Jonas Holm (nyval)

Till suppleant i styrelsen för mandatperioden t.o.m. ordinarie fullmäktigemöte 2021
Magnus Hellström (nyval)

Till suppleant i styrelsen för mandatperioden t.o.m. ordinarie fullmäktigemöte 2020
Marie Engman (nyval)

Till auktoriserad revisor för mandatperioden t.o.m. ordinarie fullmäktigemöte 2020
Ordinarie: 
Kajsa Goding, Grant Thornton (omval)
Suppleant: 
Stefan Norell, Grant Thornton (omval)

Till revisorer för mandatperioden t.o.m. ordinarie fullmäktigemöte 2020
Ordinarie: 
Gunnar Sandberg (omval) 
Martin Öst (omval)
Suppleanter: 
Ulla Feuk (omval)
Christina Spjut (omval)

Till Sjukhusläkarnas fullmäktige i Läkarförbundet för mandatperioden t.o.m. Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte 2020
25 ordinarie samt ersättare enligt bilagd förteckning.

Valberedningens förslag är enhälligt ifråga om samtliga nomineringar. 

Göteborg den 6 februari 2019 
Sven Wallerstedt, för valberedningen

I valberedningen ingår Anna Rask-Andersen, Uppsala, Bo-Göran Widman, Sollefteå, Erik Dahlman, Lund, Gunnar Söder-
qvist, Stockholm, och Sven Wallerstedt, Göteborg, ordförande.
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Sjukhusläkarnas fullmäktigedelegater i Sveriges Läkarförbund
Verksamhetsåret t.o.m. Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte 2020

Namn Avdelning
1. Andreas Fischer Stockholm
2. Ann Hermansson Lund
3. Anna Parke Kalmar
4. Anna Rask-Andersen Uppsala
5. Bengt von Zur-Mühlen Uppsala
6. Gunnar Söderqvist Stockholm
7. Gustav Apelqvist Östra Skåne
8. Henrik Östlund Malmö
9. Jonas Andersson Blekinge
10. Jonas Holm Skellefteå-Lycksele

11. Kent Lund Stockholm
12. Magnus Hellström Stockholm
13. Maria Tyrberg Helsingborg
14. Marie Engman Sörmland
15. Martin Öst Göteborg
16. Michael Breimer Göteborg
17. Paula Wallmon Örebro
18. Per Hammarlund Ängelholm
19. Peter Larsson Seniora Läkare
20. Roger Ellström Kronoberg
21. Shokoufeh Manoucherpour Göteborg
22. Sten Östenson Östra Skåne
23. Sven Wallerstedt Göteborg
24. Thomas Haapaniemi Uppsala
25. Thomas Zilling Ängelholm

Ordinarie
Namn Avdelning

1. Anders Wennerberg Stockholm
2. Axel Johansson Ängelholm
3. Bengt Asking Jönköping
4. Björn Cars Stockholm
5. Christina Spjut Stockholm
6. Gunilla Colldahl Jäderström Göteborg
7. Hanna Fovaeus Göteborg
8. Karin Filipsson Lund
9. Lars Nevander Lund
10. Peter Kalén Ängelholm
11. Robert Dutkiewicz Göteborg
12. Sabine Naessén Stockholm
13. Sara Sohlberg Uppsala
14. Suzanne Hedberg Göteborg

Ersättare
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