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Som en följd av de senaste decenni-
ernas starka expansion inom univer-
sitets- och högskoleväsendet har en
fortgående ökning av antalet professu-
rer och andra högre akademiska tjänster
ägt rum. Inom de närmaste åren kom-
mer därför antalet pensionerade profes-
sorer och andra akademiska lärare att
öka i motsvarande grad.

Tidigare stadgades att en pensione-
rad professor hade rätt att efter anmälan
hos vederbörande fakultet meddela un-
dervisning såsom professor emeritus
inom området för den vetenskap hans
professur omfattat, i den mån sådan un-
dervisning inte kom i konflikt med gäl-
lande undervisningsplan.

Professor emeritus kunde efter pröv-
ning få rätt att på institutionen använda
dels arbetsplats för sig och sina medar-
betare, dels också institutionens veten-
skapliga hjälpmedel. 

Oro för godtyckliga regler
Dessa stadganden återkom ej i 1977

års högskolestadga och aktualiserades
ej heller i nu gällande högskolestadga
(1993), som dock överlåter en vidgad
bestämmanderätt till de enskilda uni-
versiteten och högskolorna.

För närvarande finns således inget
stadgat om pensionerade lärares rättig-
heter, vad gäller arbetsplats, undervis-
ningsmöjlighet eller forskningsstöd.

Många som tillfrågats har gett uttryck för
sin oro över beroendet av lokala institu-
tionsförhållanden och institutionsled-
ningens inställning till emeritusfrågor.

Den senaste universitetsorganisatio-
nen, med prefektens beslutsrätt i orga-
nisations- och resurstilldelningsfrågor,
har skapat förutsättningar för konflikter
på både personliga och principiella
plan. I detta läge skulle bestämmelser
eller rekommendationer om fortfarande
aktiva emeritis rättigheter få ökad bety-
delse. 

I den decentraliserade beslutsstruk-
tur som nu råder bör regler utfärdas av
varje universitets- och högskoleledning
och för varje fakultetsområde. En riks-
täckande intresseförening för medicins-
ka emeriti skulle därvid kunna påverka
de medicinska fakulteterna att bereda
emeriti likvärdiga och goda arbetsför-
hållanden i hela landet. 

Förberedelser inleddes 1991
I ett sådant arbete är en fortlöpande

kartläggning av pensionerade forskares
aktiviteter och önskemål av stort värde
för att sprida kännedom om emeritis
stödvärda arbete.

Med anledning av framförda önske-
mål om en sådan kartläggning av och en
diskussion om emeriterade medicine
professorers aktuella arbetsförhållan-
den möttes den 22 april 1991, på kallel-
ser av undertecknad, representanter
inom denna professorskategori från
samtliga svenska medicinska fakulteter.

Även om det vid denna första diskus-
sion framgick att arbetssituationen för
flertalet mötesdeltagare var tillfreds-
ställande, framförde man exempel på
motsatsen såsom brist på tillgång på ar-
betslokaler, driftsanslag, skrivhjälp etc.

För att kartlägga den aktuella arbets-
situationen och utröna önskvärdheten
av en intresseförening beslöts att utsän-
da ett frågeformulär till samtliga vid
den tidpunkten emeriterade medicinska
professorer. Frågeformuläret sändes ut i
juni 1991, och av 197 tillfrågade inkom
svar från 147, således en svarsprocent
på ca 75 procent.

Fortsatt hög aktivitet
Att en hög forskningsverksamhet

bedrivs, framgår av att 70 procent av

emeriti under pensioneringen publice-
rade vetenskapliga artiklar. Vidare
framgick att en femtedel under emeri-
tustiden har eller har haft MFR-anslag
och att hälften har erhållit anslag ur and-
ra externa fonder. 

75 procent deltar årligen i veten-
skapliga kongresser, lika frekvent i Sve-
rige som i utlandet, och över hälften av
de svarande är inbjudna som föreläsare
både inom och utom landet. Hög fort-
satt forskningsaktivitet visas även av att
många fortfarande undervisar på både
grundutbildningsnivå (36 procent av
enkätsvaren) och forskarutbildningsni-
vå (28 procent) och deltar som forsk-
ningshandledare (40 procent).

Av övriga aktiviteter är följande vär-
da att särskilt notera: 40 procent deltar i
institutionernas allmänna verksamhet
(seminarier men ej administrativa mö-
ten). 63 procent har innehaft expertupp-
drag, 59 procent har varit sakkunniga.

Varierande 
arbetsresurser
De flesta har tillgång till arbetsrum,

samtliga svarande prekliniker. Detta
gäller även kliniker med undantag för
Göteborgs-fakulteten, där en tredjedel
uppgett sig sakna arbetsrum. Sekrete-
rarhjälp saknades dock av många lik-
som tillgång till datorutrustning. De
flesta har däremot uppgivit tillfredsstäl-
lande tillgång på laboratorielokaler. 

De ovan nämnda forskningsansla-
gen visar att emeriti i stort sett har goda
möjligheter att erhålla sådana, men ett
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’’Även om de flesta synes
ha bra arbetsförhållanden,
visar situationen att stad-
gad rätt till sådana facilite-
ter som arbetsrum, sekrete-
rarhjälp och driftsanslag
vore ett mål att arbeta för,
givetvis under förutsättning
att dokumenterad fortsatt
god akademisk verksamhet
bedrivs.’’

En stor andel av de professo-
rer som pensionerats från medi-
cinska fakulteter bedriver forsk-
ning och undervisning även ef-
ter pensioneringen. Här finns en
väsentlig kapacitet att ta till
vara om emeriti kan beredas
rimliga arbetsvillkor och resur-
ser. Att arbeta för sådana goda
villkor är målsättningen för en
intresseförening för emeritus-
professorer bildad 1993.



par av de svarande anser dock MFRs
policy gentemot emeriti diskrimineran-
de. Sämre är situationen vad gäller till-
gång till driftsanslag (ur fakultetsme-
del). 75 procent saknar sådana. 

En kvalificerad majoritet anser att
aktiva emeriti då verksamheten så krä-
ver bör ha rätt till arbetsplats och basa-
la forskningsresurser i form av labora-
torieutrymme och driftsanslag för bas-
utgifter. Vidare efterlyser man formell
rätt att vara handledare för doktorander.
Kliniker vill ha fastställd rätt att bedriva
klinisk forskning med tillgång till pati-
entjournaler.

Däremot anser blott ett fåtal (25 pro-
cent) att emeritus skall vara valbar till
institutionsstyrelse och delta i den ad-
ministrativa ledningen av en institution.

Starkt stöd
för förening
En stark majoritet (90 procent) av

dem som besvarat frågan om önskvärd-
heten av en riksomfattande intresseför-

ening för emeriti har svarat jakande.
Även om de flesta synes ha bra arbets-
förhållanden, visar situationen att stad-
gad rätt till sådana faciliteter som ar-
betsrum, sekreterarhjälp och driftsan-
slag vore ett mål att arbeta för, givetvis
under förutsättning att dokumenterad
fortsatt god akademisk verksamhet be-
drivs.

Som resultat av ett upprop i septem-
ber 1993 samlades representanter för
landets medicinska fakulteter till kon-
stituerande sammanträde i Stockholm
den 9 november 1993. Mötet som sam-
lade 27 deltagare beslöt enhälligt att bil-
da Medicinska emeritusprofessorers
förening (MEF). 

Styrelse med två representanter för
varje fakultet utsågs med uppdrag att ut-
arbeta förslag till föreningens stadgar,
arbetsformer och syften. MEF hade sitt
första ordinarie styrelsemöte i Stock-
holm den 16 februari 1994, varvid före-
slagna stadgar antogs (se utdrag i fakta-
ruta). 

Den 4 maj 1994 hölls MEFs första
ordinarie årsmöte.Vid årsmötet disku-
terades upplysning till fakulteter, olika
myndigheter och organisationer om
MEF och dess syften. Föreningen har
därefter hållit terminsmöte i Malmö vå-
ren 1995 och ordinarie årsmöte i Upp-
sala hösten 1995. •
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Utdrag ur 
stadgar för MEF 
§ 1. Medicinska emeritusprofesso-

rers förening (MEF) utgör en sam-
manslutning av pensionerade svenska
medicinska professorer (fullmakts-
professorer, lokalt tillsatta professo-
rer, forskningsrådsprofessorer och
andra till medicinska fakulteter an-
knutna professorer).

Föreningen verkar för att pensione-
rade medicinska professorer med sin
ofta höga kompetens, erfarenhet och
kreativitet skall kunna fortsätta att be-
driva forskning, undervisning och
andra vetenskapsanknutna aktiviteter.
Föreningen skall ävenledes ha till upp-
gift att hålla sina medlemmar à jour
med utvecklingen inom universitets-
och forskningspolitik och andra hän-
delser inom universitetsvärlden av
särskilt intresse för emeriti. Sådan in-
formation kan exempelvis lämnas i
samband med föreningens årsmöte av
representanter för berörda myndighe-
ter och andra initierade eller informa-
tion kan spridas på annat lämpligt sätt.

Föreningen skall genom kontakt
med de medicinska fakulteterna, be-
rörda myndigheter, Läkarförbundet,
Sveriges professorers förening och
andra lämpliga organisationer sprida
kännedom om medlemmarnas veten-
skapsanknutna verksamheter och ver-
ka för att vetenskapligt aktiva emeriti
får tillgång till lokaler i form av skriv-
rum och laboratorier samt övriga för
verksamheten behövliga institutionel-
la resurser.

Vid prestationsrelaterad fördelning
av institutionens fasta forskningsre-
surser skall föreningen verka för att
den vetenskapliga aktiviteten som be-
drivs av emeriti medräknas.
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dem kända i vida kretsar. Ett re-
sultat av detta är de uppskattade
författarporträtt han skrivit i Lä-
kartidningen  och som nu – inklu-
sive en utförlig översikt över den
svenska läkarparnassen – finns
samlade i en rikt illustrerad bok
på 176 sidor. Han vill med den
visa att det i alla tider funnits läka-
re som sett helheten – och haft
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