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... på mammas gata.
Läkarförbundets nye ordförande är i och med arbetsrummet på Villa-
gatan tillbaka i sin barndoms kvarter.

I pappas fotspår ...
Bernhard Grewin valde att gå samma väg som sin far i valet av
yrke, trots att han såg de långa arbetsdagarna, kvällsarbetet
och tyngden i arbetet.



VPKLI står det på r yggen på
den viktigaste pärmen på Bern-
hard Grewins nya tjänsterum.
Förkortningen handlar om hans
nya arbete som ordförande för
Läkarförb undet och står för vi-
sioner, politik, krönik or, ledare,
intervjuer. Samtidigt vittnar det
om hans ordningssinne och be-
hov av struktur .

Det sägs om Bernhard Gre-
win  att han är en duktig och
omtyckt läkar e. Själv säger han
att läkekonsten tar allt mer
plats i kontakten med patienter-
na.

– Sjukvården är en servicein-
rättning och ingen myndighet.
Vi ska ge det bästa vi har till pa-
tienterna, säger Bernhard Gre-
win.

För ett halvår sedan, i en försommar-
tid som känns väldigt avlägsen i no-
vembermörkret, valdes Bernhard Gre-
win till ny ordförande i Sveriges läkar-
förbund. Han gick från en mer anonym
tillv aro som ledamot i centralstyrelsen
och ordförande i Överläkarföreningen
till att ta över stafettpinnen från Robert
Leth. Men även om han nu tagit på sig
ledarrollen är kontakten med patienter-
na fortfarande så viktig för honom att
han tar emot sina patienter en dag i
veckan på sitt gamla arbete bl a på Hud-
dinge sjukhus söder om stan.

I barndomens kvarter
Annars kan man faktiskt påstå att cir-

keln är sluten. Bernhard Grewin är till-
baka i sin barndoms kvarter när han nu
fått ett arbetsrum på Villagatan i Stock-
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▲

Sjukvården är ett kunskapsföretag:

– Vi ska ge det bästa till patienterna,
säger Bernhard Grewin



ANNONS



ANNONS



holm. Dåtidens dagis fanns på Öster-
malms idrottsplats hos tant Sol. 

Och i hörnet Sturegatan-Karlavägen
låg på den tiden den småskola, där han
tillbr ingade sina första skolår.

Han växte upp i hörnet Östermalms-
gatan-Brahegatan. Om den tiden säger
han att »jag fick en stabil borgerlig upp-
växt». Men det han också fick med sig
var kamrater.

– Vi är ett gäng som har hängt ihop
ända sedan småskolan och träffas regel-
bundet. Många av mina närmaste vän-
ner idag har jag med mig från småsko-
lan, berättar han.

På Östra real tog han studenten någ-
ra år innan gymnasiet gjordes om och
studentexamen togs bort. Och sedan
läste han på Karolinska institutet och
blev läkare.

Har aldr ig sökt en tjänst
När han berättar om det låter det näs-

tan som om han egentligen inte behöv-
de anstränga sig. På den vägen har det
fortsatt, för han har än i denna dag inte
behövt söka en enda tjänst som läkare.
Och nu har han faktiskt hunnit bli 50 år,
är sambo sedan fem år, men har inga
barn.

Hans mamma var, som ofta på den ti-
den, hemmafru. Hans pappa arbetade
jämt. Känns bilden igen? Han var näm-
ligen läkare – kardiolog på Södersjuk-
huset.

– Mamma skötte markservicen. Pap-
pa ägnade hela sitt liv åt att arbeta. Pati-
enterna kom i absolut främsta rummet,
sedan kom hustru och sedan kom barn
och resten. 

I pappas fotspår
– Pappas avhandling handlade om

EKG-tolkning och det var han bra på.
Som extraarbete tog han med sig 30, 40,
50 EKG varje kväll som skulle tolkas.
Det hör till mina tidiga barndomsmin-
nen, hur jag såg pappa sitta där kväll ef-
ter kväll, timme ut och timme in vid
skrivbordet och diktera sina EKG-tolk-
ningar. 

– Jag såg de långa arbetsdagarna.
Jag såg kvällsarbetet, tyngden i arbetet,
men jag såg också den enorma tillfreds-
ställelsen i arbetet och hur engagerad
och hängiven han var. Det där har på-
verkat mig positivt i yrkesvalet, säger
Bernhard Grewin.

Men far och son har aldrig arbetat
tillsammans. Föräldrarna flyttade till
Skåne, släkten kommer därifrån, när fa-
dern fick en överläkartjänst ungefär
samtidigt som sonen började läsa medi-
cin.

– Den enda gången vi arbetade till-
sammans var några år efter det att han
blivit pensionär. Då gick han med mig
på en helgrond under en jul, naturligtvis
med patienternas godkännande. Det var

den enda arbetskontakten vi hade. Det
var en speciell och på många sätt givan-
de stund.

Sinne för ordning
Bernhard Grewin tvekade aldrig om

sitt yrkesval. Men under en kort tid un-
der utbildningen, under patologtermi-
nen, funderade han faktiskt på att sluta.
Studierna gick trögt och han funderade
på att byta yrke och istället bli sjöoffi-
cer.

– Det enda yrke som jag faktiskt tror
att jag annars skulle passa till och som

jag skulle tycka vore rätt kul är revisor.
Jag tycker det är roligt med ordning och
reda och att ha koll på saker och ting, att
planera och organisera är roligt.

– Men det är klart, en revisor måste
hålla reda på exakt varenda siffra. Och
riktigt varenda en kan jag inte hålla reda
på – men de flesta. 

Han tycker att läkaryrket är brett
med över 60 olika specialiteter. Därmed
finns det stora möjligheter för männi-
skor med de mest skiftande begåv-
ningsprofiler att kunna finna läkaryrket
spännande och utvecklingsbart: allt-
ifrån de mest teoretiska till de mycket
praktiskt lagda, från dem som ser det
som viktigt med mycket nära och inten-
siv person- och patientkontakt, till dem
som är mera roade av teknik. 

Läkekonst allt viktigare
För Bernhard Grewin har det klinis-

ka arbetet – även om han inte arbetar så
mycket kliniskt längre på grund av det
fackliga arbetet – blivit mer och mer
spännande. Han tror att det beror på att
han börjat upptäcka mer av dimensio-
nen i patient–läkarrelationen, den kom-
pletterande delen till läkarvetenskapen,
läkekonsten. 

– Det blir mer och mer fascinerande
med människan bakom patienten. Det
är viktigt att försöka hjälpa och till-
fredsställa de mänskliga behoven, i
samma mån som de rent medicinska.

Successivt bygger läkaren upp det
medicinska kunnandet. I arbe-
tet kan läkaren relatera det till
den erfarenhet man får i patien-
tkontakterna.

Frågorna mer intressanta 
– Allt eftersom man får allt

mer kontakt med patienterna,
människorna, ser man, som Do-
ris Lessing har uttryckt det, att
när man är ung kan man svaret
på alla frågor, när man blir äldre
så är det frågorna som är mer in-
tressanta.
Erfarenhetsramen ökar hela ti-

den, medan kunskapsramen
kanske inte ökar lika mycket för
en färdig specialist. Mellan ra-
marna uppstår behovet av läke-
konst.
– Det är en erfarenhet som jag

har gjort själv och när jag tänker
tillbaka på min tidigare, sedan
många år pensionerade chef
Erik Nettelbladt, ser jag hans
sätt att förhålla sig till sina pati-
enter. Han var en riktig patient-
doktor, älskad av alla sina pati-
enter, och beundrad. Jag ser att
för honom handlade det väldigt
mycket om patientomhänder-
tagande i första rummet.

– Han brukade säga att det är
viktigt att man alltid har patienten med
sig i allt vad man gör och föreslår.

Ständig strävan
– Den unika kombinationen av me-

dicinsk kunskap och läkekonst kan bara
läkaren ge. Men vi måste ständigt strä-
va efter att bli bättre på att kombinera
detta. 

Han tror tyvärr att den snabba medi-
cinska utvecklingen de senaste decen-
nierna medfört att läkekonsten har fått
stå tillbaka. 

Utvecklingen av sjukvårdsorganisa-
tionen har också betytt att patient–lä-
karrelationen kommit i bakgrunden, till
men för läkekonsten.

– Det som förr var naturligt och
självklart måste vi hävda. Det behövs
bokstavligen både tid och rum för läke-
konsten.

Han menar att det är läkarnas uppgift
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»Det blir mer och mer fascinerande med människan
bakom patienten. Det är viktigt att försöka hjälpa och
tillfredsställa de mänskliga behoven, i samma mån
som de rent medicinska», säger Bernhard Grewin.



att se till att organisationen aldrig får stå
i vägen för patientens behov eller den
hjälp patienten ska ha.

Tillfälligheter styr de 
Bernhard Grewin tillhör den sista

kullen som blev med lic. Han gjorde sin
kliniska utbildning i medicin och kirur-
gi på Serafen, Serafimerlasarettet, som
låg på Kungsholmen snett emot
Stadshuset.

– När jag skulle göra min med ass
kom jag av en ren händelse till medi-
cinklinik III på Södersjukhuset och där
var man specialinriktad mot reumatolo-
gi. Jag trivdes med kliniken och de med
mig så jag fick ett löfte om att få kom-
ma tillbaka och vikariera.

Dagen efter den sista tentan, det var
brukligt att det var i medicin, och han
fått sin legitimation började han vikari-
era på medicin III. Det är 25 år sedan nu
i november.

Under utbild-
ningen hade han för-
stått att han inte
skulle hålla på med
kirurgi utan med nå-
got medicinskt. Se-
dan var det tillfällig-
heter att det blev reu-
matologi. 

– Jag har faktiskt
aldrig sökt en tjänst.
Då, när jag blev fär-
dig, var det naturligt
att vikariera några
år. 

Och han gjorde som brukligt var och
vikarierade några år. Sedan infördes
FV-blocksystemet (Fortsatt Vidareut-
bildning, föregångaren till dagens ST-
system). De som hunnit långt i sin spe-
cialisering när FV-systemet infördes
fick sk rest-FV-block, som inte behöv-
de sökas. Att få ett sådant medförde att
arbetsgivaren garanterade att man skul-
le få den randutbildning som var nöd-
vändig för att bli färdig specialist. För
Bernhard Grewins del var det ett halvår
i psykiatri.

Specialist 1980 och -81
Han blev färdig specialist i reumato-

logi 1980 och i invärtesmedicin 1981,
på hans klinik var det kutym att bli dub-
belspecialist. Regeln var den att en fär-
dig specialist inte kunde fortsätta som
underläkare. Man skulle ut ur FV-syste-
met. Och plötsligt var han vikarie igen.

– Då hade jag tur igen.
1982 kom AD, Arbetsdomstolen,

med ett utslag om oegentliga vikariat,
alltså vikarier som inte vikarierar för
någon namngiven person. Det ledde till
att ett stort antal oegentligt vikarierande
specialister fick fast anställning. En av
dem var Bernhard Grewin som blev bi-
trädande överläkare, fortfarande på me-

dicin III på Södersjukhuset. Och efter
några år konverterades hans tjänst till en
överläkartjänst.

– Så på det här viset har jag aldrig
behövt söka en tjänst. Det är väl någon
sorts kombination av fyrtiotalistgenera-
tionens tur och möjligheter.

Jämsides med det kliniska arbetet
har Bernhard Grewin under alla år un-
dervisat kandidater och ägnat sig åt att
försöka hjälpa blivande specialister i
allmänmedicin genom handlednings-
program. Han har intresserat sig för att
skapa struktur i deras utbildning under
tiden på reumatologen.

– Det tycker jag fortfarande är roligt,
men nu har jag lämnat det på grund av
ordförandeskapet.

Han har också skrivit en lärobok i
reumatologi, »Akut reumatologi»,
mycket för att testa sin förmåga att
strukturera sina medicinska kunskaper
och erfarenheter. 

– Det var spännan-
de och en mycket
nyttig erfarenhet.
När man har skrivit
en bok själv ser man
på alla andra böcker
med nya ögon. Man
vet vilket arbete som
ligger bakom.
Utöver detta har han

varit den som ledde
arbetet med den spe-
cialistkonsultverk-
samhet i primärvår-
den som reumatolo-

gen startade 1984 och som nu omfattar
alla vårdcentraler i södra Stockholm.
Inspirationen kom från en professor,
som hade startat några mindre projekt
med konsultverksamhet från reumato-
logkliniken i Lund.

– Vårt mål var att ge reumatiskt sju-
ka människor bästa möjliga vård. Vi
förstod redan då – även om ekonomin
såg annorlunda ut – att vi inte skulle
kunna sköta allting själva. Vi måste i
samarbete med primärvården ta hand
om patienterna på bästa sätt. Vi menade
att om vi kom ut som konsulter och
samarbetade med läkarna på vårdcen-
tralerna skulle vi tillsammans kunna se
till att patienterna hamnade på rätt vård-
nivå. 

Det skulle också fungera som en
kontinuerlig utbildning för distriktslä-
karna inom de reumatiska sjukdomar-
na. Det skulle skapa en säkerhet och
trygghet för patienten, eftersom
hon/han under perioden när sjukdomen
är mer aktiv går på kontroll på kliniken,
men när sjukdomen är mindre aktiv går
på kontroll hos distriktsläkaren. Om pa-
tienterna känner till samarbetet kan de
känna en större trygghet.

Formerna för hur arbetet skulle gå
till utarbetade man tillsammans med

vårdcentralerna och sedan har arbetet
fortsatt. Omfattningen har blivit större
och idag får alla vårdcentraler söder om
Slussen, ett 60-tal, besök av sin reuma-
tolog en gång varannan månad.

– Från början var det jag och en kol-
lega. Idag är det fyra reumatologer som
delar på konsultarbetet.

– Vi har utvärderat verksamheten
och det har fallit väl ut. Men det bästa
beviset för att det fungerar är att vi fort-
farande håller på och att det är uppskat-
tat.

– Primärvården visar oss lika många
patienter som vi ser som nybesök inne
på mottagningen. Samtidigt kan vi kon-
centrera oss på de verkliga specialistpa-
tienterna medan primärvården tar hand
om de patienter de är bra på att ta hand
om.

Ingen tid för forskning
Under tiden har han prioriterat bort

forskningen.
– Även om möjligheten fanns blev

det så när det fackliga arbetet blev mer
krävande och tog allt mer tid att jag val-
de bort forskningen.

Bernhard Grewin blev fackligt aktiv
i samband med konflikten 1981, då lä-
karna på Södersjukhuset var uttagna i
strejk. 

När den var över blev han tillfrågad
om han ville ställa upp och arbeta fack-
ligt i sektionen på Södersjukhuset. Han
var sedan aktiv i sektionen, sedermera
som ordförande, fram till 1996. Åren
1994–1996 var han också styrelseleda-
mot i Stockholms läkarförening.

Samtidigt engagerade han sig i yr-
kesföreningsfrågorna och blev aktiv,
först i Stockholms överläkarförening
och sedan i Överläkarföreningen, där
han valdes in i styrelsen 1994 och blev
ordförande 1996. Samma år, 1996, val-
des han in i Läkarförbundets centralsty-
relse som representant för Överläkar-
föreningen.

– Jag har haft tur, eftersom jag av
karriärskäl inte har behövt känna mig
hetsad att gå igenom en forskarutbild-
ning. Därför har jag kunnat ägna mig åt
undervisning, handledning och det
fackliga arbetet.

Som en konsekvens av den stora
strukturförändringen i Stockholm flyt-
tades reumatologkliniken från Söder-
sjukhuset till Huddinge sjukhus förra
året. Men en del verksamhet är kvar på
Södersjukhuset och fortfarande har
Bernhard Grewin mottagning för sina
patienter på Södersjukhuset en halv dag
i veckan.

Den ideale chefen
Hans gamla chef Erik Nettelbladt

fungerade alltså som inspiratör och fö-
redöme i det kliniska arbetet. 

– Han var en riktig ledare med en
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’’ Vi har utvärderat
verksamheten och det
har fallit väl ut. Men det
bästa beviset för att det
fungerar är att vi fortfa-
rande håller på och att
det är uppskattat.’’



mjuk och lågmäld ledarstil. Men fram-
för allt var han en person som hela tiden
visade stort förtroende för en, han gav
en självförtroende och gav en väldigt
fria händer att utvecklas som läkare och
vara med och utveckla verksamheten.

– Han var den ideale chefen, som
valde medarbetare och fick dem att ut-
vecklas så att han till slut nästan blev
överflödig för verksamheten. Jag upp-
skattar väldigt mycket att han inte alls
tillämpade hierarkiska repressiva medel
när vi var unga utan vi fick utvecklas
väldigt fritt.

– När jag tittar tillbaka ser jag bety-
delsen av det här mycket tydligare, hur
hans lågmälda tillåtande stil, där han
alltid var oerhört lojal och stöttade en
om det hände något, var värdefullt. Det
gjorde att vi utveck-
lades snabbt och tog
egna ansvar och ini-
tiativ.

Idag är Bernhard
Grewin själv ledare.
På Läkarförbundet
leder han det politis-
ka arbetet, central-
styrelsen. Hans roll
är att ha det yttersta
ansvaret för att Lä-
karförbundets
grundläggande mål
– att utveckla och
befrämja läkares
professionella och
fackliga intressen –
uppnås och att för-
bundet arbetar med de problem med-
lemmarna upplever som de största.

– Jag vill försöka vara lyhörd när det
gäller medlemmarna och deras syn på
vilka problemen är.

Verktyget för att genomföra politi-
ken är att arbeta mot arbetsgivaren i oli-
ka former, oftast lokalt men också
centralt, för att förbättra läkares villkor.
95 procent av läkarkåren är medlemmar
i Läkarförbundet. Det ger en styrka i re-
lationerna med arbetsgivarna.

Han anser att samarbetet mellan Lä-
karförbundet centralt, de lokala läkar-
föreningarna och yrkesföreningarna är
väldigt viktigt. Under hösten har han
därför börjat iscensätta det som han pla-
nerade redan när han tillträdde – att resa
runt och besöka alla lokalföreningar.

– Det tycker jag ska bli spännande.
Det läggs ner ett stort arbete centralt av
förtroendemän och tjänstemän. Men
det läggs också ner ett kolossalt arbete i
lokalföreningarna. Därför är informa-
tionsutbytet viktigt så att vi kan fånga in
goda tankar och idéer.

Den enskildes behov
Det lokala arbetet vill han lyfta fram,

eftersom det är viktigt för den enskilde
medlemmen. Det gäller allt från lö-

nerådgivning, tjänster och arbetsförhål-
landen till utbildning och utveckling.

– I framtiden tror jag facket måste
inrikta sig mer mot den enskildes be-
hov. Jag tror det blir mer individuella re-
lationer till arbetsgivaren. Därför ska vi
inrikta oss på mer individuellt stöd till
medlemmarna. Vi ger mycket service,
men ska bli bättre på närhet och till-
gänglighet.

En viktig del av det externa opini-
onsarbetet handlar om ett annat av för-
bundets mål, att ha en ändamålsenlig
sjukvårdsorganisation. 

– Det handlar om sjukvård av högsta
kvalitet med högsta kompetens där pa-
tientens rättigheter och fria val står i
centrum.

Bernhard Grewin tycker att läkare
med sin kunskap och
erfarenhet av
sjukvård måste vara
med i samhällsde-
batten så mycket
som möjligt, både
som enskilda indivi-
der, som grupper och
som förbund. Han
vill att läkare ska ge
sina bidrag och syn-
punkter på vad som
är den bästa kvalite-
ten, hur vi använder
resurserna bäst och
vad som är den bästa
organisationen av
sjukvården.
– Vi tror att en för-

ändring mot en större mångfald i pro-
duktionen skulle ge effekter i första
hand för patienterna med bättre möjlig-
heter att kunna söka dit de vill. 

– Men det betyder inte att politiker-
na inte ska ha någon roll i sjukvården.
De ska återta sin ursprungliga roll och
besluta om ramar, huvudsaklig inrikt-
ning, kvalitetsnivå och uppföljning. Se-
dan ska det vara professionell styrning
av verksamheten.

Mer pr ofessionalitet
En professionalisering av sjukvår-

den skulle även kunna ge en ökad kost-
nadseffektivitet utan att man ger avkall
på kvalitetskraven. Genom att olika for-
mer för sjukvårdsorganisation skulle
komma fram som alternativ till den tra-
ditionellt landstingsproducerade sjuk-
vården skulle det i sin tur sporra lands-
tingen att vidareutveckla sin organisa-
tion.

– Det är inte tu tal om att sjukvården
är ett kunskapsföretag. Men organisa-
tions- och driftsformer är gammalmodi-
ga, de tillhör det förgångna industri-
samhället. Det har inte med kunskaps-
samhället att göra, när man inte tar hand
om och utvecklar de anställdas förmå-
ga, kreativitet och kunskap.

Ett kunskapsföretag styrs och ut-
vecklas inte med regleringar uppifrån,
det styrs och utvecklas genom medar-
betarnas kunskap inifrån. En lärande-
styrd sjukvård kräver naturligtvis konti-
nuerlig kvalitetskontroll.

I ett kunskapsföretag är fortbildning
en självklarhet, men sedan decennier
har möjligheterna till fortbildning kraf-
tigt försämrats. I besparingstider drar
man oftast ner på utbildning och kultur
först av allt och det är det som hänt i
sjukvården. 

– Jag vill påstå att det är en yrkes-
etisk plikt och en självklarhet att fort-
bilda sig under hela yrkeslivet. Här har
särskilt specialitetsföreningarna tagit
sitt ansvar. Nu vill vi att arbetsgivarna
tar sitt ansvar så att läkare får tid och re-
surser till fortbildning.

Bytte kunskapsföretag
På ett sätt kan man säga att Bernhard

Grewins skifte från en renodlad läkar-
gärning till den nuvarande blandningen
av kliniskt arbete och ordförandeskapet
på Läkarförbundet bara handlar om ett
byte från en kunskapsorganisation till
en annan. Men inskolningen i det fack-
liga arbetet har som framgått skett un-
der lång tid. Arbetet i ÖFs styrelse och
inte minst ordförandeskapet de senaste
två åren gav betydelsefulla lärdomar i
hur en ideell organisation fungerar.

Bernhard Grewin vill inte göra sin
ordförandetid till en enmansföreställ-
ning. För honom är det viktigt att
centralstyrelsen är så engagerad i allt
som sker som det över huvud taget är
möjligt.

– Där finns massor med engage-
mang och kunskap som måste tas till
vara.

Målet är bästa tänkbara hälso- och
sjukvård för patienterna med bästa
tänkbara omhändertagande och kvali-
tet. De målen, menar han, förutsätter
välutbildade, kunniga och erfarna läka-
re. Det innebär att det är viktigt för för-
bundet att värna om läkarutbildningen
genom alla stegen: grundutbildning,
AT, ST, fortbildning, forskarutbildning
och forskning.

– Som kompetenta och erfarna läka-
re är vi intressanta för hälso- och
sjukvården som dess ledare och utveck-
lare för framtiden. Det är också det som
ska göra det intressant för arbetsgivaren
att ge oss den löneutveckling som vi
faktiskt förtjänar.

Kvar att göra
Men i lönehänseende finns en del

kvar att göra. Bernhard Grewin anser att
det individuella lönesystemet ännu inte
fått det genomslag det borde i relation
till läkares arbete och ansvar.

– Det nya lönesystemet måste få ge-
nomslag i den lokala lönebildningen.
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’’ Som kompetenta och
erfarna läkare är vi
intressanta för hälso-
och sjukvården som dess
ledare och utvecklare för
framtiden. Det är också
det som ska göra det
intressant för arbets-
givaren att ge oss den
löneutveckling som vi
faktiskt förtjänar.’’
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Arbetsgivarna måste inse att individuell
och differentierad lönesättning ska an-
vändas för att förbättra verksamheten.
Löneinstrumentet kan också användas
för att locka tillbaka läkare och vid ny-
anställningar. Det är inte minst viktigt
idag med brist på specialister.

Men Bernhard Grewin påpekar att
löneinstrumentet också måste användas
för att ge en rättvisande löneutveckling
till de trogna arbetarna i vingården.

– Det finns många äldre, mycket
kompetenta specialister som varit trog-
na verksamheten. De måste få den upp-
skattning och erkänsla de förtjänar och
det ska synas i lönekuvertet.

Navet i sjukvården
Ifråga om ledarskap tror Bernhard

Grewin att läkarkåren kan bli bättre.
Han menar att ledarskap i sjukvården är
ett ansvar för läkarna, men talar då inte
om chefskap utan ledarskap, det natur-
liga ansvaret i den dagliga verksamhe-
ten i både små och stora sammanhang.

– Det handlar om att med respekt ta
till vara andra yrkesgruppers kunskaper

och insatser och ta det yttersta ansvaret
för att samla allas arbete till en så bra
vård som möjligt.

– Ledarskapet finns från den första
dagen på det första vikariatet på den
första ronden. Läkaren får aldrig se sig
som en kugge, läkaren är alltid navet i
sjukvården.

I år har Läkarförbundet dragit igång
en stor framåtsyftande diskussion om
läkarrollen, Framtidens läkare. Den dis-
kussionen handlar bl a om vägvalet om
läkare ska vara en sjukvårdsarbetare
bland andra eller en självklar medicinsk
expert och ledare.

– Det räcker inte att förbundet tyck-
er något i dessa frågor. Ska vi åstad-
komma en verklig förändring måste det
handla om en attitydförändring och ett
ansvar hos varje enskild medlem.

Bernhard Grewin tycker att läkare
har en tendens att sätta ljuset under
skäppan, att nedvärdera sin egen förmå-
ga. Han menar att läkare oftast har
mycket mer att ge och  är viktigare för
verksamheten än de själva tror.

– Det är nu vårt ansvar att se till att

läkarens roll blir tydlig så att det kom-
mer sjukvården och patienten till del på
bästa sätt.

– Att bara fokusera på missnöje är
ingen framkomlig väg. Man kommer
fram genom att identifiera problemen
och göra något åt dem.

Vill b li fär dig
Bernhard Grewin gör gärna som sin

pappa – arbetar jämt. Han erkänner näs-
tan lite skamset att han har svårt att läm-
na skrivbordet om där finns arbete kvar.

– Det är roligt att bli färdig med sa-
ker så jag har klara problem med att
lämna skrivbordet ifred även om jag
borde. Det bästa sättet att koppla av är
att lämna hemmet.

Därför reser han gärna utomlands
och besöker olika städer. Där tar han sig
tid till det han inte riktigt hinner med
hemma: att gå på opera, balett och tea-
ter. Till f avoriterna bland kompositörer-
na hör bland de gamla WolfgangAma-
deus Mozart och bland de nya Benjamin
Britten.

Utomlands odlar han också ett annat
av sina stora intressen, nämligen mo-
dern konst; ett område där Sverige inte
har så väldigt mycket att erbjuda.

Däremot blir det mer och mer sällan
biobesök. Han är intresserad av skönlit-
teratur, men har svårt att hinna med att
läsa.

– Jag brukar använda somrarna till
att läsa. Just nu har jag två stora projekt
på gång.

Det är Herman Lindqvists »Den
svenska historien» och »På spaning ef-
ter den tid som flytt» av Marcel Proust.

– Nu har jag bara två delar kvar av
Proust och dem ska jag ta nästa sommar.
Det är en tät och detaljrik väv av det
mänskliga beteendet i all sin styrka och
svaghet, intensitet och torftighet.

Hann läsa mer förr
– Jag blir avundsjuk på mig själv när

jag tittar på mina bokhyllor och ser vad
jag hann läsa när jag var gymnasist och
student.

Böckerna i bokhyllan står i bokstavs-
ordning och efter språk och alla foto-
grafier är inklistrade i fotoalbum, ett ut-
slag av hans ordningssinne.

– Jag fotograferar gärna. Det är en
hobby jag sysslat med sedan barndomen.

Han tycker om god mat (det gör ju
alla säger han) och goda viner.

– Det enda jag vägrar äta igen är ka-
nin.

Han är inte någon särskild samlare,
förutom möjligen klockor. Och trots
förtjusningen i resor köpte han i somras
ett sommarhus på Ingarö.

– Det är skönt med kontrasten; tyst-
naden, naturen och ensamheten. Det har
blivit en plats för kraftsamling och re-
flektion, säger Bernhard Grewin. •

»I framtiden tror jag facket måste inrikta sig mer mot den enskildes behov. Jag tror det blir
mer individuella relationer till arbetsgivaren. Därför ska vi inrikta oss på mer individuellt stöd
till medlemmarna. Vi ger mycket service, men ska bli bättre på närhet och tillgänglighet»,
säger Bernhard Grewin.


