
❙ ❙ Projektet Framtidens läkare handlar i
första hand om den egna kollegiala dis-
kussionen om yrkets innehåll, villkor
och möjligheter, i dag och i morgon.

I detta nummer av Läkartidningen in-
leds en artikelserie om Framtidens läka-
re. Målet med artikelserien – liksom med
projektet i dess helhet – är att stimulera
till diskussion och reflektion över da-
gens och morgondagens läkarroll. I arti-
kelserien ger ett antal författare – på ett
intresseväckande och engagerande sätt –
uttryck för sina synpunkter på en eller
flera av de olika aspekterna på den kom-
plicerade läkarrollen. Förhoppningen är
att författarnas synpunkter och tankar
skall stimulera till diskussion och debatt
men också kanske till förändring eller
till att intresse väcks för att med andra
kolleger aktivt deltaga i ett Framtidens
läkare-seminarium.  

Den svenska läkarkåren gör en mycket
stor och ansvarsfylld insats för patien-
terna i vår hälso- och sjukvård. Även un-
der svåra ekonomiska tider, som med
nedskärningarna under 1990-talet, har
vi med ökade ansträngningar fortsatt att
se till att patienterna fått bästa vård och
med bibehållen säkerhet.

Det har emellertid för många läkare
utvecklats en betydande obalans mellan
vad vi, med stor kompetens och ansvar,
gör för våra patienter och vår egen möj-
lighet till inflytande över den egna var-
dagen. Den psykosociala arbetsmiljön
har blivit allt sämre. Arbetsbelastningen
är för hög och verksamhetsmålen för de
flesta otydliga eller obefintliga. Infly-
tande och delaktighet är otillräckliga i
utformningen och utvecklingen av den
egna klinikens eller vårdcentralens verk-
samhet. 

Vårt ledarskap i vården har inte givits
tillräckligt med tid och resurser för att
utvecklas på bästa tänkbara sätt. 

Många upplever att vår kunskap och
erfarenhet ofta inte når fram till andra
medarbetare, administratörer och politi-
ker. En förlust för patienter och vårdens
kvalitet.

Läkarförbundet och de lokala läkar-
föreningarna tar hela tiden stort ansvar
för att ute i verksamheterna driva våra
krav på grundläggande bra arbetsvillkor.
I kontinuerlig dialog och förhandling

med arbetsgivaren driver vi att alla med-
lemmar skall ha trygga anställningsvill-
kor, att gällande löneavtal ger bästa
tänkbara löneutveckling, att arbetstids-
överenskommelser hålls och att arbets-
miljölagen efterlevs.

Projektet Framtidens läkare skall och vill
inte ersätta det traditionella fackliga ar-
betet utan bör ses som ett komplement
med fokus på vad var och en, utifrån sina
unika förutsättningar och villkor, själv
kan göra för att förbättra yrkesvillkoren
genom eget handlande i vardagen. Vårt
mål med projektet är att stimulera till re-
flektion och eget handlande. Ett hand-
lande som kan bidraga till inte bara makt
över den egna vardagen utan också ett
betydligt större inflytande och anseende
för kåren.

Reflektion och handlande kräver gi-
vetvis diskussion med deltagande från
var och en av oss om läkarrollen och yr-
kesvillkoren, såväl igår som idag. Därför
startade Läkarförbundet projektet Fram-
tidens läkare för tre år sedan som en dia-
log i seminarieform med avsikten att alla
medlemmar skall ges möjlighet att del-
taga. 

Det är den kollegiala diskussionen
om våra villkor som med största säker-

het kan förändra attityder hos var och en
av oss och skapa insikt om den kraft som
vi alla har för förändring. Därigenom
finns det möjlighet att stegvis, genom
konkret handlande i vardagen, uppnå
förändringar som leder till bättre arbets-
miljö, inflytande och anseende.

Projektet Framtidens läkare är inte
bara dialog i seminarieform, utan för-
bundet vill pröva alla tänkbara vägar för
att stimulera till diskussion. 

En diskussion om vad som kan och
måste göras för att skapa de rätta arbets-
villkoren för läkaryrket, som vi ju alla
innerst inne fortfarande är övertygade
om var det rätta yrkesvalet.

Egna och andras erfarenheter av hit-
tills genomförda seminarieaktiviteter,
med snart 4 000 medlemmar, talar för att
det är av största vikt att i en diskussion
om den framtida yrkesrollen reflektera
utifrån ett flertal perspektiv innan man
startar ett eget förändringsarbete. Det
handlar för oss läkare inte bara om själv-
klara aspekter på yrket som professiona-
lismen med läkekonsten och den medi-
cinska kompetensens betydelse i yrkes-
utövningen utan också om vår roll och
plats i organisationen, vårt ledarskaps-
ansvar. 

Andra perspektiv som måste diskuteras
är yrkets och vårdens alla etiska aspekter
liksom omvärldsförändringarnas bety-
delse, inte minst den självklara och spän-
nande utmaningen med dagens aktiva
och kunniga patienter. Det är sist men
inte minst angeläget att också reflektera
över yrkeslivet och den professionella
karriärens plats och relation till familje-
liv och privatliv.

Vill Du själv deltaga och låta andra ta
del av och diskutera dina tankar om den
framtida läkarrollen? Tag då kontakt
med Din lokala läkarförening, yrkesför-
enings lokalavdelning eller specialitets-
förening. Deltag i ett seminarium eller
kräv att det ordnas. I väntan på det låt
Dig stimuleras av spännande och enga-
gerande tankar i vår artikelserie om
Framtidens läkare. Serien inleds med re-
flektioner av Robert Kristiansson, tidi-
gare projektledare för Framtidens läka-
re.

Bernhard Grewin 

ordförande i Läkarförbundet

Läkartidningen  ❙ Nr 40  ❙ 2001  ❙ Volym 98 4361

Framtidens läkare

Projektet Framtidens läkare

Målet är att stimulera
till reflektion och eget handlande

Projektet Framtidens läkare skall och vill
inte ersätta det traditionella fackliga
arbetet utan bör ses som ett komplement,
skriver Läkarförbundets ordförande
Bernhard Grewin.


