
❙ ❙ Thomas Zilling, 48 år, docent i kirur-
gi och biträdande överläkare vid Univer-
sitetssjukhuset i Lund, sitter bland annat
i Läkarförbun-
dets förhand-
lingsdelegation
och är 2:e vice
ordförande i
Sjukhusläkarför-
eningen. Mest in-
tresserad är han
av de klassiska,
traditionella
fackliga frågor-
na. Det gäller inte
minst lönebild-
ningen för sjukhusspecialister.

– Där är frågan om manliga/kvinnli-
ga löner bara en liten del av spektrat. Du
har ju även problemen kring karriär-
gången. Tidigare har man vetat väldigt
lite om hur en normal karriär ska se ut.
På något sätt måste vi få ordning och
reda på det här och inte lura folk.

Thomas Zilling är också mycket in-
tresserad av forsknings- och utbild-
ningsfrågor.

– Under min karriär har jag sett dör-
rarna hela tiden stängas, om inte framför
så i alla fall bakom mig. Det är oerhört
farligt för professionen på sikt. 

Han oroas över att allt färre inom den
prekliniska forskningen är läkare, efter-
som en preklinisk karriär inte är merite-
rande. Thomas Zilling pekar på att även
den kliniska forskningen är i kris. Och
att väldigt mycket av den finansieras via
läkemedelsindustrin, vilket inte är nå-
gon bra utveckling, hävdar han och me-
nar att universiteten måste stå oberoende
av industrin för att garantera någon form
av fri forskning i vårt land. •
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Aktuellt och reportage

Tre nya ledamöter i CS

❙ ❙ Åsa Granquist, 36 år, är ST-läkare på
Universitetssjukhuset MAS i Malmö. 

– Det är ett stort ansvar att vara leda-
mot av CS. Men
vad det egentli-
gen innebär blir
nog tydligt först
när man sitter
där, säger hon.

Åsa Granqu-
ists fackliga kar-
riär har varit
snabb. För två år
sedan valdes hon
till sekreterare i
Malmö yngre lä-
kares förening, året därpå blev hon ord-
förande. Förra året valdes hon in i Mal-
mö läkarförenings styrelse och i SYLFs,
där hon nu är vice ordförande. Och sedan
i fjol sitter hon i utbildnings- och forsk-
ningsdelegationen, forskningsrådet och
AT-inspektionen. Bristen på lång facklig
skolning ser hon som en tillgång och
hoppas kunna bidra med lite nytänkande.

– Efter hand som luckorna blir tydli-
ga får jag fylla på. 

– Jag har ingen facklig karriärplan,
jag ska bli barnläkare, men i det fackliga
arbetet har det ena givit det andra, säger
Åsa Granquist. 

Främst vill hon driva utbildnings-
och forskningsfrågor samt arbetsmil-
jöfrågor.

– Det viktigaste är kvaliteten på AT-
och ST-utbildning. Och att det blir möj-
ligt att kombinera klinik med forskning.
Ett klimat som är öppet och positivt till
utbildning kräver en hel del av arbets-
miljön. Det måste finnas möjlighet och
intresse för fortsatt lärande och utbild-
ning rakt igenom hela yrkeslivet. •

❙ ❙ Att Ulf Lindén, 57 år, överläkare i or-
topedi på Sophiahemmet i Stockholm,
nu valts in i Läkarförbundets centralsty-
relse ser ut som
en naturlig fort-
sättning på ett
mer än trettio-
årigt fackligt en-
gagemang. Sedan
några veckor är
han också ordfö-
rande i Svensk
privatläkarför-
ening (SPLF).
Ulf Lindén säger
att uppdraget i CS
känns som ett bra steg i utvecklingen.

– Nu har jag ju jobbat i SPLFs styrel-
se och jag har min fackliga bakgrund
mer på ett lokalt och regionalt plan med
mycket mer jordnära handgripliga frå-
gor. I CS diskuterar man de stora linjer-
na, och det känns enormt kul att få jobba
så här centralt!

Ulf Lindén kommer att bevaka den
privata vårdens frågor och säger att han
har lite av en upplysningsmission beträf-
fande privatvården. 

– Jag vill göra tydligt att vi privatlä-
kare bedriver en typ av privatvård. En
annan typ av privatvård bedriver läkare
som anställda av privata vårdbolag. Att
kunna skilja på detta blir viktigt i den ak-
tuella politiska och mediala debatten om
vi ska ha privat vård eller inte.

Att vara fackligt engagerad, säger Ulf
Lindén, är en kraftfull möjlighet att på-
verka sin situation.

– Om man som enskild har synpunkter
på ditten eller datten så är det svårt att vin-
na gehör. Man möts med en helt annan re-
spekt när man pratar för ett kollektiv! •

Läkarförbundets centralstyrelse (CS) fick tre nya le-
damöter vid årets fullmäktigemöte. Thomas Zilling,
Åsa Granquist och Ulf Lindén valdes som ersättare
för avgående Göran Medén-Britth, Stephan Sten-
mark och Ulla Feuk. 

Vid fullmäktige omvaldes Bernhard Grewin som

ordförande i förbundet. Eva Nilsson Bågenholm,
2:e vice ordförande, fick förnyat förtroende liksom
ledamöterna Benny Ståhlberg, Ulf Swanstein samt
Marie Wedin. 

Valen gäller två år utom för Thomas Zilling, som
»fyllnadsvaldes« på ett år. 

❙ ❙ Om Läkarförbundet vill skjuta till yt-
terligare pengar till Läkarnätet AB krävs
fullmäktigebeslut på summor över 10
miljoner. Det beslutade fullmäktige i
fullt samförstånd med centralstyrelsen.

I två av motionerna yrkades på utred-
ning och inventering av ekonomin, tek-
niken och medlemsnyttan i Läkarnätet
AB/Ronden. Det föranledde Bernhard
Grewin att grundligt redovisa utveck-
lingen av och läget för Läkarnätet AB

och Ronden. I denna dragning framkom
att CS förekommit fullmäktige och re-
dan den 3 maj fattat beslut att uppdra åt
förbundets representanter i Läkarnätets
styrelse att verka för en oberoende
granskning av tekniken (se LT 19/2002).

Efter diskussioner kunde CS och mo-
tionärerna enas, och fullmäktige biföll
det alternativa yrkande som presentera-
des. CS får således mandat att besluta om
eventuellt ytterligare ägartillskott på upp

till 10 miljoner kronor. Vid större sum-
mor krävs beslut i fullmäktige. Dessutom
ska en extern och oberoende genomgång
av Läkarnätets ekonomi göras innan nå-
got ekonomiskt tillskott beviljas. •

Läkarnätets ekonomi och teknik granskas
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