
Vad menar vi i Läkarförbundet, när
vi talar om Framtidens läkare? Är det
bara ännu en av dessa dagsländor som
surrar omkring i vårddebatten och snart
kommer att dö vid strandkanten? Är det
en allmän idé, eller är det ett konkret
projekt, eller vad är det för någonting?

Framtidens läkareär en sammanfat-
tande benämning på förbundets strä-
vanden på flera fronter att vända den
negativa trend som vi ser idag, när det
gäller läkarnas ställning i sjukvården
och samhället. Ännu är läkarna inte re-
ducerade till utbytbara kuggar i ett
sjukvårdsmaskineri, men utvecklingen
pekar åt det hållet. Läkarna anser allt
oftare att de inte kan påverka vare sig
sin egen arbetssituation eller sjukvår-
dens färdriktning. Att lönerna har sjun-
kit  kraftigt i reala termer ses som en
handfast bekräftelse på att samhällets
uppskattning av läkarens kunskaper
och insatser har minskat. 

Man måste därför ställa frågan
om läkarna i framtiden skall vara kvali-
ficerade experter som leder utveckling-
en inom hälso- och sjukvården, eller om
de kommer att bli – och också uppfatta
sig själva  som –  anonyma sjukvårdsar-
betare vid ett löpande band. 

Tidigare i historien har läkarens an-
seende varit nära kopplat till den veten-
skapliga och kliniska utvecklingen
inom medicinen. Detta samband verkar
inte längre självklart: Trots stora fram-
gångar både i vår förståelse av männi-
skan som biologisk varelse och i möj-
ligheterna att medicinskt bota och lind-
ra har åtminstone den svenska läkarkå-
ren tappat mark. Det finns uppenbarli-
gen andra faktorer än den medicinska
utvecklingen som är avgörande för  all-
mänhetens syn på läkaren.

Någon automatisk förbättring av lä-

karnas situation skall man alltså  inte
hoppas på. Resurserna kommer av allt
att döma att förbli knappa i förhållande
till behoven. Den medicinska och tek-
niska utvecklingen kommer även i fort-
sättningen att hålla ett högt tempo. Pa-
tienterna blir sannolikt inte bara allt
äldre och mer vårdkrävande utan också
kunnigare och mer kritiska. 

Det är vi läkare själva som måste
vända opinionen och skapa respekt för
den medicinska professionen och för-
ståelse för dess arbetsvillkor. Det är
ingen tvekan om att de svenska läkarna
är bland de skickligaste i världen, men
vi har nog inte tänkt tillräckligt på att vi
måste visa det också. Och det måste ske
gång på gång och på flera »arenor»: i
kontakten med patienter, i samspelet
med medarbetarna och i samhällsdebat-
ten.

Våra patienter önskar inte bara ett
kompetent medicinskt omhänderta-
gande. De väntar sig också empati och
medmänsklighet. Vi har kanske
brustit, när det gäller läkekonsten,  och
i stället fokuserat på  de rent medicins-
ka aspekterna. Varför har vi t ex så
länge accepterat att möta patienterna i
en ogästvänlig miljö, kanske t o m
förskansade bakom skrivbordet och
datorn?

Våra arbetskamrater  kan ställa rätt-
mätiga krav på att vår långa utbildning
och yrkesträning också visar sig i ett
gott ledarskap och en helhetssyn på
verksamheten. Även på den punkten
finns det anledning att vara självkritisk.
Har vi engagerat oss alldeles för litet i
arbetsplatsens utveckling? Har vi som
chefer ställt tydliga krav, har vi varit
lyssnande  och stödjande? Har vi tagit
ansvar för utvecklingen av de unga lä-
karna?

Vi måste också granska vårt enga-
gemangi samhället och samhällsdebat-
ten. Sannolikt har vi hörts alltför litet i
diskussionen om de etiska frågorna.
Etiken är ingenting som vi kan lämna
till proffsdebattörerna. Alla läkare har
erfarenheter och tankar som kan hjälpa
till att lyfta fram och konkretisera de
etiska ställningstagandena om patien-
ternas rätt och integritet, sjukvårdens
människosyn och resursfördelningen i
vårt samhälle.

Projektet Framtidens läkare inne-
bär först och främst en inbjudan till
ett samtal inom läkarkåren om vad
vi vill  uppnå med vårt yrke: för patien-
terna, för samhället och för oss
själva. Om vi i den dialogen blir
överens om vikten av läkekonst, le-
darskap och etisk medvetenhet,
måste vi i nästa steg engagera oss
och försöka påverka utvecklingen
på  våra arbetsplatser, i det fack-
liga arbetet, i kontakter med politi-
ker och ad-
ministratörer,
i massmedi-
er. Det är vi
som skapar
bilden av
framtidens lä-
kare. Den
uppgiften kan
ingen annan
lösa åt oss.
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