
– Stanna kvar på verkstadsgol-
vet. Då är man fast förankrad i
verkligheten och känner trender-
na.

Det rådet till alla fackliga före-
trädare ger Björn »Nalle« Meder,
som nyligen avgått efter tio år
som ordförande i Stockholms lä-
karförening.

❙ ❙ När trivselpengarna gick till idrotts-
föreningen i stället för till personalen  på
kliniken ringde Björn Meder upprörd till
facket. Jobba själv då, blev svaret.

Så startade en lång facklig karriär,
jämsides med arbetet som öron-, näs-
och halsläkare.

Nu har han lämnat det sista fackliga
uppdraget, tio år som ordförande i
Stockholms läkarförening och lika länge
som ordförande i Läkarförbundets lokal-
föreningars representantskap.

Björn Meder kan se tillbaka på en tid
av stora omvälvningar, både i sjukvår-
den och i det fackliga arbetet. Det som
började med något så oskyldigt som lite
trivselpengar att festa och ha kul för blev
snabbt allvarligare: När Lagen om an-
ställningsskydd kom och lokala löneför-
handlingar infördes tog det lokala fack-
liga arbetet ordentlig fart.

Inget ekonomiskt tänkande
– På 1980-talet var det väldigt enkelt att
vara doktor. Allt gick ut på att expande-
ra och köpa nya saker. Något ekono-
miskt tänkande fanns knappt, berättar
han.

– Om en klinik misskötte ekonomin
så hände inget för det. Ju per pengar man
gjorde av med, desto mer pengar fick
man.

Desto värre blev det när de ekono-
miska åtstramningarna slog till i slutet
av decenniet.

– Då minskade läkarinflytandet i vår-
den ganska påtagligt, konstaterar han
och menar att läkare till en del haft sig
själva att skylla. 

– Man hade skygglappar, bortsåg
från verkligheten. Jag kommer ihåg ett
internat när Läkarföreningen skulle dis-
kutera vår medverkan i besparingarna
och hur vi läkare skulle kunna styra dem.

– Några sade helt enkelt att de inte
tänkte medverka i några besparingar. De
som lyckades lägga sparförslag kom väl

upp i en 100 000 kronor – för hela
landstinget.

Lite kanske detta kan bidra till den
trista utvecklingen att läkarnas roll som
ledare har urholkats och förändrats. Att
föra ledarskapsfrågorna framåt har varit
en uppgift som Björn Meder jobbat hårt
med under tiden som ordförande för
Stockholmsläkarna.

Unga läkare en hjärtefråga
En annan hjärtefråga i det fackliga arbe-
tet har varit att de unga läkarna ska bli
väl omhändertagna.

– Läkaryrket är ett lärlingsyrke, och
det måste finnas tid att ta hand om de
unga. Idag är det så stressigt i vården att
det är en uppgift som är svår att hinna
med.

Björn Meder har med förvåning sett
hur unga läkare blivit alltmer rädda för
att bli anmälda och kanske »prickade«
för att de gjort fel.

– Jag tror helt enkelt att unga läkare
är mer osäkra och otrygga idag än vi var
på min tid. Ett gott omhändertagande av
äldre läkare bidrar till att man växer in i
yrkesrollen, känner sig säkrare och blir
en bättre doktor.

Att få Björn Meder att nämna någon
facklig framgång är svårt. Ändå har det

hänt mycket positivt under hans tid, ex-
empelvis utvecklingsavtalet om vida-
reutbildning för läkarna på S:t Görans
sjukhus, vilket Björn Meder särskilt dri-
vit. 

Detta avtal ses nu som en norm för
övriga sjukhus att nå upp till.

– Jo, vårt arbetsmiljöprogram känns
jättebra att lämna efter sig, säger han
blygsamt.

Lättare är det att lägga ut texten om
angelägna frågor han kämpat länge för
utan tillräckligt stor framgång.

– Det är fruktansvärt irriterande att
inte ha kommit åt löneskillnaderna mel-
lan män och kvinnor!

– Första gången vi skulle undersöka
saken, på Danderyd, trodde jag att det
inte skulle vara någon skillnad. Visst var
det det. Jaha, då försökte man rätta till
dem. Men nästa år när man undersökte
saken igen var det lik förbaskat skillna-
der till männens fördel.

Jobbar som privatläkare
– Det verkar vara något slags dynamik
som gör att det hela tiden blir på det här
sättet, med löneglidningar under året
som gör att det blir orättvist igen fastän
man försökt att jämna ut det.

– Det är jätteviktigt att inte släppa
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Björn Meder efter tio år med tunga fackliga poster:

»Arbeta kvar på golvet och
glöm inte att lyssna på de unga«

Vid sidan av den fackliga karriären har Björn Meder hela tiden haft full mottagning,
bland annat för Stockholms operasångare och andra musikartister. »Det här yrkets
toppgrej är patienterna, glöm inte det«, råder han dagens unga läkare.
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den här frågan, särskilt eftersom andelen
kvinnor i kåren hela tiden ökar.

Efter många år som landstingsan-
ställd läkare, bland annat på Danderyds
sjukhus i Stockholm, där den fackliga
karriären började, etablerade sig Björn
Meder som privatläkare för några år se-
dan.

– Det är fantastiskt roligt att vara sin
egen. Det är inga motsättningar mellan
olika personalgrupper, som det tyvärr
blivit i den offentliga vården. Man har ett
direkt inflytande över sin vardag och
slipper det tröga landstinget.

– Mångfald är bra, att det finns priva-
ta aktörer kan förhoppningsvis också
tvinga fram en bättre arbetsmiljö i den
offentliga vården, tror Björn Meder.

Efter tio år som ordförande i Stock-
holms lokalförening har han förstås någ-
ra goda råd till andra fackliga företräda-
re. Ett är faktiskt att inte stanna lika
länge som han på ledande poster.

– En fem-sex år räcker. Men det var
så himla roligt att få vara med om vårt
100-årsjubileum, urskuldar han sig.

– Det viktigaste är att jobba kvar i
verksamheten, vara på verkstadsgolvet.

Utvecklingen att läkare gör helt fackliga
karriärer tror jag är djupt olycklig.

Nu slipper patienterna konkurrens
om doktor Meder. Fortfarande tycker
han att det är jätteroligt att ha mottag-
ning och få träffa alla slags spännande
människor, allt från operasångare till
småbarn.

– Kontakten med patienterna, det är
det här yrkets toppgrej. Gilla patienter-
na, det är  mitt råd till alla unga läkare.

Anna Filipsson
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Sverige är bäst i Europa, sett i
förhållande till folkmängd, i fråga
om att starta nya företag inom
området bioteknik. 

Det visar en rapport som sam-
manställts av Verket för innova-
tionssystem. Men för att den po-
sitionen ska bestå krävs ökade
satsningar på utbildning och
forskning.

❙ ❙ Verket för innovationssystem, Vinno-
va, har genom statistiska uppgifter, en-
käter, intervjuer och en litteraturgenom-
gång kartlagt innovationsmönstret inom
svensk bioteknik, och analyserat vilka
åtgärder som krävs för att den bioteknis-
ka industrin ska kunna fortsätta växa.
Vinnovas analyser har fokuserats på små
och medelstora företag, upp till 500 an-
ställda, vilket i Sverige handlar om 145
företag med totalt cirka 3 000 anställda.

Generellt handlar det om mycket
forsknings- och kunskapsintensiva före-
tag, 10–20 procent av de anställda är
forskarutbildade, och som expanderar
snabbt. Mellan 1997 och 1999 ökade an-
talet anställda med cirka 30 procent.
1999 hade endast Storbritannien, Tysk-
land och Frankrike en större bioteknisk
industri än Sverige.

Läkemedelsindustrin förklaringen 
Till stor del är Sveriges position ett re-
sultat av framgångarna för två stora lä-
kemedelsföretag: Pharmacia och Astra
Zeneca. Det visar inte minst statistiken
över patent; 30 procent av patenten un-
der åren 1986–1997 (totalt 784 patent
inom bioteknik) innehades av något av
dessa två företag. 

Dessutom har Astra Zeneca och
Pharmacia utgjort en rekryteringskälla

till nystartade bioteknikföretag, varav
många är avknoppningar från de två fö-
retagen.

Den viktigaste drivkraften för inno-
vationer inom läkemedelsindustrin i
framtiden är den nya kunskap som ska-
pas inom funktionell genomik och pro-
teomik. Det uppger såväl forskare som
företagsledare i Vinnovas rapport. Men
det räcker inte med ett utökat stöd till
grundforskning. Ska resultaten från bio-
medicinsk forskning komma patienterna
till del krävs också en ökad satsning på
klinisk forskning. 

En annan förutsättning är nätverken
mellan näringsliv och universiteten,
framför allt för att stärka kompetensen
för att kommersialisera upptäckter. Vin-
nova menar i sin analys att man bör läg-
ga mindre vikt vid att få enskilda forska-
re i universiteten att själva starta företag
och i stället fokusera på att föra samman
forskare med personer med industrierfa-
renhet. 

På det sättet skulle forskaren kunna
välja mellan att stanna kvar vid universi-
tetet och utveckla ett samarbete med in-
dustrin, och att gå över helt till industrin.
Ett ökat kunskapsutbyte mellan univer-
sitet och industri skulle dessutom främja
personalrörligheten, vilket leder till en
ökad förståelse om varandras problem
och arbetsformer. 

Stelt meriteringssystem ett hinder
Inom akademin råder dock ett meriter-
ingssystem som genom sin stelhet utgör
ett hinder för personalrörligheten, det
gäller inte minst inom de medicinska fa-
kulteterna. Resultatet blir att en forskare
som en gång har lämnat akademin för in-
dustrin får mycket svårt att återvända till
akademin – som därigenom missar de

nya erfarenheter som forskaren skulle
kunna bidra med.

Publiceringsfrekvensen i bioveten-
skapliga tidskrifter visar såväl Sveriges
ställning internationellt sett som vilka
aktörer inom systemet som svarar för
den mest betydande grundforskningen.
Innovas kartläggning visar att 95 pro-
cent av alla artiklar har universitetsfors-
kare som författare. Forskare vid Karo-
linska institutet svarade för hela 36 pro-
cent av dessa. 

Av de artiklar som författats av in-
dustrins forskare i Sverige kommer tre
fjärdedelar från anställda vid Astra Ze-
neca och Pharmacia.

Stor andel publiceringar – få patent 
Den svenska publikationsvolymen är i
förhållande till folkmängd störst i värl-
den inom områdena neurovetenskap och
immunologi. Sverige ligger tvåa efter
Schweiz inom molekylärbiologi, gene-
tik, mikrobiologi, biokemi, biofysik
samt samt cell- och utvecklingsbiologi. 

Men dessa topplaceringar återspeglar
sig inte i antal beviljade patent. I en ana-
lys av patentering i USA inom bioteknik
åren 1984–1998 svarade svenska fors-
kare och uppfinnare endast för 0,5–1
procent av samtliga patent. Och även om
uppfinningarna/upptäckterna är svens-
ka, så sker exploateringen av dessa ofta
utomlands, främst i USA. 

Enligt de svenska företagarna beror
det bland annat på att det ofta saknas
riskkapital för att finansiera tidiga ut-
vecklingsfaser, samt att man i USA har
bättre kunskap om områdets utveck-
lingspotential. 

Peter Örn

Sverige bäst i Europa  
på att utveckla bioteknik


