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– Har någon hört något annat
än tal om låglönesatsningar de
senaste tio åren? Nu är det dags
för en höglönesatsning. Vi är
inte i närheten av de löner vi
borde ha.

Det ansåg Lena Munkham-
mar, Gästrike-Hälsinge läkar-
förening, när fullmäktig emötet
diskuterade det nyligen träffade
avtalet.

Till årets fullmäkigemöte hade Lä-
karförbundet utarbetat ett förslag till ett
långsiktigt lönepolitiskt program. Det
handlar om den framtida läkarrollen.
Tanken är att ändrade attityder på sikt
ska slå igenom och medföra bättre löner.

– Hur vi ser på oss själva och på lä-
karrollen är en oerhört viktig ödesfråga,
sade Lena Munkhammar. Vi måste räta
på ryggen och vara stolta, få tillbaka vår
auktoritet. Nu är vi alltför kuvade.

Ulf Thörnborg, Bohusläns läkarför-
ening, ansåg att framtidsvisionen lyfter
fram väsentliga frågor. Han menade att
läkarkåren måste vara beredd att ta stör-
re eget ansvar och att kåren nu står in för
ett paradigmskifte.

Några fullmäktigeledamöter venti-
lerade en oro för att framtidsvisionen
om läkarrollen innebär alltför stor fri-
het, att skyddsnäten försvinner.

– Framtidsvisionen handlar inte om

att ta bort skyddsnät, sade Bernhard
Grewin, centralstyrelsen. Den handlar
om att vi ska lära oss att hoppa högre.  

Behovet av alternativ
Många fullmäktigeledamöter ansåg

att förbundets framtidsvision om den
framtida läkarrollen var mycket bra. Det
tyckte t ex Anders Wennerberg, Sylf.
Men han menade också att läkare måste
bli mer rörliga och byta arbetsgivare.

Hampus Eklöf, Upplands allmänna
läkarförening, undrade hur aktiv man
får vara när det gäller att uppmana med-
lemmar att byta arbetsgivare och t ex
flytta till Norge. Mattias Hällje, central-
styrelsen, påpekade att lokalföreningen
ska ge sina medlemmar bästa service.
En eventuell flytt till Norge menade han
kan användas för att förhandla fram lika
bra lön i Sverige så att läkare kanske
slipper flytta.

Diskussionen om den framtida lä-
karrollen förde över till diskussionen
om det nyss ingångna avtalet. Peter
Larsson, Göteborgs läkarförening, på-
pekade att flera arbetsgivare har blivit
medvetna om att de i vissa lägen måste
bjuda högre lön för att få behålla läkare.

I det nya avtalet har arbetsgivaren
gjort en anteckning om att lägst inte får
tolkas som  högst. Det har ändå inte sla-
git igenom. Ulf Thörnqvist, Värmlands
läkarförening, omtalade att hans arbets-
givare deklarerat att lägst ska vara lika

med högst och att verksamhetscheferna
har ett fördelningsmandat, inte ett för-
handlingsmandat.

Johan Fischer, Jönköpings läkarföre-
ning, redovisade en liknande inställning
från sin arbetsgivare. I Jönköping är all
slags löneglidning förbjuden och ST-lä-
kare får inte individuellt förhandla sin
ingångslön, detta alltså i hemlandsting-
et för Landstingsförbundets ordförande.

Göran Edbom, förhandlingsdelega-
tionens ordförande, konstaterade att
brott mot avtalet ska anmälas till för-
handlingsavdelningen så att lämpliga
åtgärder kan vidtas. Han konstaterade
också att landsting som för en negativ
lönepolitik kommer att få det svårt när
läkarbristen tilltar.

– Avtalet innebär att vi får större
spridning mellan olika landsting. Några
måste hamna i nattsvarta Småland, sade
Maria Björkqvist, centralstyrelsen.
Men det är effektivt att rösta med föt-
terna.•

Fullmäktige diskuterade avtalet:

Dags för höglönesatsning

tjänstgöringen gjorde han på en av medi-
cinklinikerna på Södersjukhuset. Klini-
ken var profilerad mot reumatologi och
när han fick sin legitimation fick han
fortsätta på kliniken som vikarie. Han
fick sedan  ett restblock i invärtesmedi-
cin och blev färdig specialist 1981. Året
innan, 1980, blev han färdig specialist i
reumatologi. Också som färdig specia-
list vikarierade han, men blev inlasad
och fick fast anställning 1982. Tjänsten
konverterades senare till en överläkar-
tjänst. Totalt arbetade han 24 år på Sö-
dersjukhuset innan reumatologkliniken
1997 flyttades till Huddinge sjukhus.

Förutom sedvanligt kliniskt arbete har
han som reumatolog ägnat sig åt tre om-
råden. Han har organisatoriskt utvecklat
specialistkonsultverksamhet på samtliga
vårdcentraler i södra Stockholm. Det ar-
betet startade för 14 år sedan. Han under-
visar dessutom medicinstudenter och
handleder blivande allmänläkare som gör
randutbildning inom reumatologi.

– Det som har fått stå tillbaka är
forskningen. Men bl a för att testa min
förmåga att strukturera kunskap har jag
skrivit en lärobok, Akut reumatologi.

Bernhard Grewin räknar med att ha
kvar den kliniska förankringen och ar-
beta en dag i veckan med sina patienter.
Resten av tiden ska han som ny ordfö-
rande ägna Läkarförbundet.

Fackligt aktiv blev han i samband med
konflikten 1981. Efter det blev han tillfrå-
gad om han ville ställa upp i sektionsar-
betet. Han var aktiv i sektionen, sederme-
ra som ordförande, fram till 1996. Åren
1994–1996 var han också styrelseleda-
mot i Stockholms läkarförening 

Under tiden engagerade han sig ock-
så i yrkesföreningsfrågor, först i Stock-
holms överläkarförening och sedan i
Överläkarföreningen, där han kom med
i styrelsen 1994 och valdes till ordfö-
rande 1996. Han valdes in i Läkar-
förbundets centralstyrelse 1996.

Kristina Johnson

Johan Fischer, Jönköpings
läkarförening, redovisade en dyster
inställning till läkare från sin arbetsgivare.

CENTRALSTYRELSEN . Läkar-
förbundets centralstyrelse har fått fyra
nya ledamöter. I CS sitter nu Bernhard
Grewin, ordförande nyval, Göran Ed-
bom, förste vice ordförande och Mette
Jansson, andre vice ordförande, nyval.

Ledamöter är Ulla Feuk, Eva Nils-
son Bågenholm, Ulf Swanstein och
Lena Munkhammar, samtliga nyval,
samt Thomas Lindén och Matz Wider-
ström, båda omval. Dessutom är Göran
Medén-Britth, Eva Orusild, Gunnar
Sandberg, Nils Sjöstrand och Carl-Eric
Thors ledamöter i CS. •


