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– Viktigt för oss är att ta reda
på vad medlemmarna vill att vi
ska göra och vilka frågor vi bör
satsa särskilt på.

Eva Nilsson Bågenholm se-
dan några månader ny ordfö-
rande i Sylf (Sveriges yngre lä-
kares förening) stakar ut kur-
sen. Hon är starkt kritisk till lä-
karyrkets utveckling, men är
övertygad om att det kan omfor-
mas till ett drömyrke. 

Hon tog läkarexamen 1992 och är nu
under specialistutbildning på medicink-
liniken vid Sahlgrenska sjukhuset i Gö-
teborg och har före sin läkarbana varit
vårdbiträde, undersköterska och sjuk-
sköterska.

Varför bytte hon karriär inom vården
och vilka var hennes förväntningar på
»drömyrket»?

– Grunden är ju densamma som för
sjuksköterskan, att arbeta med männi-
skor och hjälpa dem, men som doktor
kan man i större utsträckning vara med
och föra utvecklingen framåt. Man får
ett större ansvar och absolut större möj-
ligheter att påverka.

– Jag trodde definitivt att det var ett
fritt, kreativt yrke. Och jag trodde att lä-
kare tjänade jättebra, för det tror väl
alla? skrattar hon. Men det gör i alla fall
inte jag.

Idag finns hon med i Läkarförbun-
dets förhandlingsdelegation och har
därför mycket god insyn i olika läkar-
kategoriers anställningsvillkor inklusi-
ve löner.

Väldigt desillusionerad
Eva Nilsson Bågenholm låter väl-

digt desillusionerad när hon berättar om
förväntningarna på yrket kontra verk-
ligheten.

– Ja, bekräftar hon nickande med en
tung suck och pekar på följande:

Kreativiteten undertrycks tidigt.
Frihet existerar inte.
Det finns en tidspress som gör att

man inte har tid att tänka efter. Man
trycks hela tiden ner i systemet att bara
producera, producera. 

Problemen börjar redan under studi-
etiden, hävdar hon och anser att man ti-
digt kan se att läkarstuderandena gjuts i
en slags gemensam form – den måste
man passa i för att bli doktor. Det läm-
nas inte mycket utrymme för att tänka
fritt.

För att förbättra situationen behövs
ett nytt synsätt, menar hon, och fram-
håller Linköpingsmodellen som en ban-
brytare. Den bygger mer på problemba-
serad inlärning än katederföreläsningar. 

– Det medför att man får tänka själv
och gå vidare efter vad man själv kom-
mer fram till. Om det är den enda bra
modellen vet jag inte, men den är en
möjlig väg.

– Självklart har även de studerande
ett ansvar, likaväl som de nya doktorer-
na som kommer ut i jobb. Men dessa
grupper har samma problem. Studierna
respektive arbetet är så krävande så de
orkar inte och hinner inte engagera sig i
förändringsarbete eller i facklig verk-

samhet, understryker hon.
För att bättre kunna stödja de nya lä-

karna vill hon modernisera Sylf som or-
ganisation. Hon vill ta reda på vad med-
lemmarna vill att Sylf ska satsa på, vad
de vill ha ut av sina fackliga företräda-
re.

Idag arbetar Sylf mycket aktivt för
att förbättra AT.

Man jobbar också på att de nya lä-
karna lättare ska synas och komma till
tals. Idag gör de ofta inte det, vilket är
ett chefsansvar. Bland annat därför har
man inom vården på senare tid talat
mycket om behovet av ledarskapsut-

Eva Nilsson Bågenholm, ny ordförande i Sylf om läkaryrket

”Kreativitet och frihet saknas”

– Visst går det att påverka utvecklingen
av läkaryrket och göra det till ett
drömyrke, tror Eva Nilsson Bågenholm.
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bildning, en fråga som Sylf är med och
driver på många håll. Bland annat har
man i Göteborg tillsammans med Över-
läkarföreningen lyckats få igenomt en
kurs som startar  i höst. 

– Det gäller för oss att få våra med-
lemmar att inse att det är viktigt att man
tar ett ansvar för att driva utvecklings-
frågor, inte bara rent medicinska utan
även organisatoriska, hävdar Eva Nils-
son Bågenholm. 

– Den medicinska utvecklingen
drivs ju framåt med automatik, och det
är svenska läkare oerhört duktiga på.
Men på den organisatoriska sidan – ja,
den är faktiskt mest eftersatt just nu. 

Hon tror att svenska läkare verkligen
är intresserade och menar att en del av
dem borde ägna betydligt mer tid åt de
organisatoriska frågorna. 

Fler alternativa
arbetsgivare behövs
I ett par år har Sylf ganska hårt drivit

frågan om alternativa arbetsgivare. 
– Vi tror inte det är bra för utveck-

lingen att bara ha landstingen som ar-
betsgivare, det kan till viss del låsa kre-
ativiteten. Om det fanns andra alterna-
tiv skulle läkare nog vara mer intresse-
rade av att vara med och påverka, vilket
skulle gagna hela professionen.

Idag ger sig en del unga läkare av till
jobb i Norge, andra väljer att gå till ex-
empelvis läkemedelsföretag. Men det
behövs fler alternativ, kanske efter tysk
modell där läkare själva tar över och dri-
ver sjukhus, exemplifierar Eva Nilsson
Bågenholm.

Gamla rutiner måste förändras
Mycket av det som görs i sjukvården

nu sker enligt gamla rutiner, »så har vi
alltid gjort», som hänger kvar. Ett ex-
empel är rondsystemet.

– Det är alldeles bedrövligt, ofta väl-
digt integritetskränkande. Säg att det
finns fyra patienter i ett rum. Där disku-
terar man då allvarliga saker som alla
andra får höra. Patienten har kanske två
minuter på sig att prata med doktorn.
Det är det enda hon ser av doktorn på
hela dagen – inte undra på att vi har tap-
pat mycket av patientkontakten i dagens
vård, konstaterar Eva Nilsson Bågen-
holm kritiskt. 

– Alla känner till dessa brister, de har
diskuterats i flera år, men ändå finns
systemet kvar. Vi måste jobba mer på att
hitta något nytt.

Fara för rekryteringen?
– Det finns inget utrymme för krea-

tivitet i vårt jobb, det är bara löpande
bands-produktion. Misströstan har spri-
dit sig mer och mer bland läkarna.

Detta är något som hon ser som en
fara för rekryteringen till läkarutbild-
ningen.

– Ja. När vi läkare berättar att det här
inte längre är något bra yrke så sätter det
säkert sina spår. Det ungdomarna ser
idag är att lönen har sjunkit och att lä-
kare har ett rent producerande jobb. Re-
dan nu väljer ungdomar läkaryrket i läg-
re grad än tidigare, eller rankar det säm-
re än tidigare. 

»Kan bli det drömyrke
jag trodde det var»
Men mitt i den dystra bilden finns

ändå glädjeämnen. Skrattet klingar
klart på nytt när hon säger:

– Oh ja, visst. Patienterna är det dag-

liga glädjeämnet. Man får verkligen
uppskattning från dem och det betyder
oerhört mycket. Och det är ett roligt
jobb. Jag menar, det finns mycket i lä-
karyrket som är oerhört spännande, oer-
hört fascinerande. Problemet är bara att
det är så beskuret. 

– Men jag tror på möjligheten att
göra det till det drömyrke jag en gång
trodde att det var. Annars skulle jag inte
ha suttit här idag utan slutat för länge se-
dan. Jag är övertygad om att vi kan på-
verka utvecklingen. Det är ju därför jag
arbetar fackligt.

Tom Ahlgren
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Eva Nilsson Bågenholm rik -
tigt sprudlar av energi. När
inte arbetet och det fackliga
engagemanget kräver hennes
tid är hon med sin familj, gär-
na ute i natur en, spelar piano
eller saxofon eller idrottar.

– Jag är en riktig sportfåne,
berättar hon med ett klingan-
de skratt.

Vägen till läkaryrket har inte gått
spikrakt. Efter ett år på gymnasiets
naturvetenskapliga linje och ett år
som utbytesstudent i USA avbröt hon
studierna och började som outbildat
vårdbiträde på Högbo sjukhus i Göte-
borg.

Därefter följde två år på vårdlinjen
och jobb som undersköterska innan
det var dags för sjuksköterskeskolan
med examen 1982. 

Under 3-4 år var Eva Nilsson Bå-
genholm distriktsköterska. Under ti-
den läste hon vid sidan av in studen-
texamen.

Givande och lärorikt
år i Algeriet
Hon hann även med att vara skö-

terska på ett svenskt företag i Algeri-
et under ett år. Tjänsten innehöll ock-
så tolkuppgifter.

– Det var väldigt spännande att få
en inblick i algeriernas syn på livet.
Där fanns, åtminstone ute på landet
där jag mest höll till, ett helt annat tid-
sperspektiv än vi har. Stress existera-
de inte. 

– Vi hade ingen egen doktor så jag
fick sköta kontakterna med sjukhu-
sen. Det var nyttigt att se deras

sjukvårdsstandard. Jag uppskattar att
den var som hos oss femtio år tidiga-
re. Det var ett mycket givande och lä-
rorikt år, och det klart roligaste jag var
med om som sjuksköterska. 

Väl tillbaka i Sverige började hon
1986 läsa medicin. Själv vet hon inte
hur länge hon då hade haft drömmen
om att bli läkare. Men en av hennes
gamla lärare har berättat att hon redan
i mellanstadiet hade sagt att »jag ska
bli doktor».

Eva Nilsson Bågenholm går idag
sin specialistutbildning i internmedi-
cin vid Sahlgrenska sjukhuset i Göte-
borg. Detta efter att för ett år sedan ha
hoppat av psykiatrin. Avhoppet be-
rodde delvis på för dålig lön.

Fritid med familjen,
musik och sport
Hon är 38 år, gift med en läkare

som också har varit sjuksköterska. De
har en son på åtta år och en dotter på
fem.

Jobbet och de fackliga uppdragen
tar självklart mycket tid, men visst
har hon ändå en fritid. 

– Jag älskar att åka skidor och spe-
la tennis.  

Hon gillar också att vara ute i na-
turen med familjen. Och hon springer
mycket och långt, ofta en mil – jog-
gingskorna finns alltid med på resor.
Musik är ett annat stort intresse, hon
spelar både piano och saxofon. Men
hon önskar att det fanns ett större ut-
rymme för att odla intressena.

– Dygnet har för få timmar, säger
Eva Nilsson Bågenholm med sin
sprudlande energi och drar iväg till
nästa uppgift. 

Tom Ahlgren

»Sportfåne» som tycker 
dygnet har för få timmar


