
❙ ❙ Läkare är traditionellt en kår med
stark yrkesidentitet och gruppkänsla.
Samtidigt är vi en kår med många starka
individualister. Under de senaste tio
åren har en omfattande strukturutveck-
ling skett samtidigt som ideal, identitet
och yrkesroll har förändrats. Kanske har
samhörigheten med kolleger inom den
egna specialiteten stärkts delvis på be-
kostnad av den gemensamma kårandan. 

Tidsandan och ideella organisationer
Denna förändring kan avläsas inom
Svenska Läkaresällskapets verksamhet
där allt större tyngd ges åt de enskilda
sektionerna med allt fler specialitetsvis

genomförda utbildningsveckor som
komplement till riksstämman. Den
framgångsrika Kirurgveckan är ett ex-
empel på denna utveckling. I en tid när
allmänt intresset för ideella organisatio-
ner och fackförbund stadigt minskar har
flera av dessa sektioner tillvuxit i såväl
numerär som organisatorisk styrka. 

Sveriges läkarförbund har inte sko-
nats då andra fackförbund har förlorat
kraft. En berättigad oro inför den framti-
da utvecklingen har ventilerats från för-
bundsledningen. Flera åtgärdsförsök har
vidtagits för att värna den gemensamma
kårandan och basen för att försvara våra
intressen. 

Det är också Svensk kirurgisk för-
enings (SKF) uppfattning att den roll
förbundet har behövs även i framtiden.
Flertalet av de medicinska specialiteter-
nas organisationer utgör också speciali-
tetsföreningar i Sveriges läkarförbund.
Det borde då vara enkelt med en korsbe-
fruktning där förbundet skulle kunna dra
nytta av den medvind vi upplever oss
segla i.

Till vår förvåning har dock förbundet

valt en annan väg. Istället för att sträva
efter en dynamisk utveckling och förny-
else har man valt att, likt en struts, stop-
pa huvudet i sanden. Som ett led i detta
avvisade en majoritet av Läkarförbun-
dets fullmäktige i våras ett erbjudande
från specialitetsföreningarna att ta ett
ökat ansvar inom förbundet för att tryg-
ga dess utveckling. 

I ett reportage i Läkartidningen 23/
2002 (sidan 2607) från fullmäktigemö-
tet redovisas den diskussion som förebå-
dade det olyckliga beslutet att förvägra
specialitetsföreningarna inflytande i för-
bundet. Som medlemmar både i Läkar-
förbundet och i SKFs styrelse blev vi
upprörda över att läsa om de osakliga ar-
gument som framfördes.

Underläkarna
David Eberhard från Sylf hävdade i de-
batten att ytterst få underläkare är med i
specialitetsföreningarna. Åtminstone
vad avser oss kirurger är det ett helt fel-
aktigt påstående. Genom att SKF i
många år aktivt har arbetat med utbild-
ningsfrågor, och i synnerhet efter att vår
yngreförening KIRUB (Kirurger under
utbildning) bildades, har allt fler ST-lä-
kare ansökt om medlemskap i SKF. 

Av de 196 medlemmar som valts in i
föreningen sedan januari 2000 var 151
(77 procent) ST-läkare. Det är numera
en självklarhet på de flesta kirurgklini-
ker att man går med i SKF/KIRUB när
man påbörjar sin specialistutbildning.

Individuell lönesättning
I reportaget skriver man: »Thomas Zil-
ling tog Svensk kirurgisk förening som
exempel. Att den föreningen vill ha ta-
rifflöner beror, enligt Zilling, på att
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Varför är Läkarförbundets företrädare 
så rädda för specialitetsföreningarna?

Varför är Läkarförbundet så avvisande till ökat inflytande i förbundet
för specialitetsföreningarna? Varför är tonen så nedlåtande? I stället
borde förbundet haka på den medvind som föreningarna just nu upp-
lever, till fromma för hela läkarkåren, skriver ledningen för Svensk
kirurgisk förening.

På uppdrag av styrelsen för Svensk
kirurgisk förening:
MARTIN BJÖRCK 
redaktör, Uppsala 
martin@bjorck.pp.se
ULF GUNNARSSON
vetenskaplig sekreterare, Uppsala
RUNE SJÖDAHL, 
ordförande, Linköping

Omröstning vid fullmäktigemötet, Läkarförbundets högsta beslutande instans.

Istället för att sträva efter
en dynamisk utveckling och
förnyelse har man valt att,
likt en struts, stoppa huvu-
det i sanden.
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många av medlemmarna är verksam-
hetschefer som tycker att det är jobbigt
med individuell lönesättning. Den frå-
gan ska verksamhetscheferna inte disku-
tera i fullmäktige, tyckte han.« 

Det är oroväckande att dessa påståen-
den, helt hämtade ur luften, kommer från
en nyinvald ledamot av centralstyrelsen.
Frågan om tarifflöner har överhuvudta-
get aldrig diskuterats inom SKF. Vi är
engagerade i viktiga fackliga frågor,
som exempelvis jourarbetet, men har
aldrig diskuterat frågan om tarifflöner,
än mindre tagit ställning i frågan. 

Orimligt om chefer
Att merparten av de 1 391 medlemmar-
na i SKF skulle vara verksamhetschefer
faller på sin egen orimlighet, vi har högst
80 kirurgkliniker i landet! Av styrelsens
nio medlemmar är två verksamhets-
chefer, båda inom länssjukvården.

Vad är ni rädda för?
Varför ägnar sig ledande företrädare för
Läkarförbundet åt osakliga påhopp på
oss som arbetar inom specialitetsför-
eningarna? Vad är ni rädda för? Att re-
spekterade kolleger inom de olika speci-
aliteterna får inflytande över förbundets
politik? Vill ni att vi ska rösta med föt-
terna och lämna förbundet så att ni i lugn
och ro kan konsumera medlemmarnas
insparade miljoner? 

Tyvärr väljer alltfler kirurger att läm-
na Läkarförbundet, detta är en utveck-
ling som vi verkligen beklagar. Vi har
tvingats att inrätta ett eget medlemsre-
gister och vi har numera en egen admi-
nistration av medlemsavgifterna, efter-
som alltför många av våra medlemmar
har valt att lämna förbundet. För närva-
rande har 102 av SKFs medlemmar valt
att ej vara medlem i Läkarförbundet.

Inbjudan till förbundet
Vid överläggningar i Kirurgrådet – ett
forum för samtliga opererande speciali-
teter samt anestesi och intensivvård – i
september beslutades gemensamt att än
en gång erbjuda Sveriges läkarförbund
att dra nytta av den medvind de medi-
cinska specialiteternas organisationer
seglar i. 

Lägg rädslan åt sidan
Det är också SKFs förhoppning att de
båda stora läkarorganisationerna ska
kunna utvecklas till fromma för hela kå-
ren och i framtiden kunna utveckla sina
respektive profilområden. En absolut
förutsättning är dock att odlandet av
främlingsrädsla med konstruerade och
hopdiktade argument blir ett avslutat ka-
pitel. Alldeles särskilt nödvändigt är det-
ta för förbundets främsta företrädare,
centralstyrelsen. •
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❙ ❙ Martin Björck, Ulf Gunnarsson och
Rune Sjödahl från Svensk kirurgisk för-
ening frågar: »Varför är Läkarförbun-
dets företrädare så rädda för specialitets-
föreningarna?« I min egenskap av ord-
förande i förbundet och i den centralsty-
relse som genomförde projektet Framti-
dens förbund under åren 1999 till 2002
kan jag informera om att det inte finns
någon rädsla hos oss. 

Framtidens förbund
Framtidens förbund var ett förändrings-
projekt för att utifrån den enskilde med-
lemmens perspektiv åstadkomma bästa
möjliga medlemsnytta i förbundsarbetet
genom att anpassa arbetssätt och organi-
sation. Projektets slutrapport med för-
slag presenterades på årets fullmäktige-
möte. 

Även om rapportens tyngdpunkt låg i
förbättrad medlemsservice och med-
lemskommunikation kunde en då helt
enig centralstyrelse också föreslå full-
mäktige »att ge centralstyrelsen i upp-
drag att ta fram förslag med målet att
specialitetsföreningarna skall beredas
formellt inflytande i fullmäktige«.

Utveckla samarbetsformerna
Centralstyrelsens bedömning var att en
sådan organisatorisk förändring skulle
kunna stärka och utveckla Läkarförbun-

det. Kunnande och erfarenhet hos
många aktiva medlemmar och förtroen-
devalda inom specialitetsföreningarna,
främst i de professionella frågorna, mås-
te tas tillvara på ett mer utvecklat och
strukturerat sätt än idag. Därigenom
skulle engagemanget och kompetensen
hos förbundets lokal- och yrkesförening-
ar kunna kompletteras, för alla medlem-
mars bästa.

Efter diskussion avvisade fullmäkti-
ge förslaget. Centralstyrelsen kommer
därför fortsatt att stödja och försöka ut-
veckla de samarbetsformer som idag
finns mellan specialitetsföreningarna,
övriga delföreningar och förbundet.  Det
är bara med fortsatt dialog och kun-
skapsutbyte som förbundets olika delar
kan närma sig varandra.

Fortsatt deltagande viktigt
Ett fortsatt aktivt deltagande från speci-
alitetsföreningarnas sida i förbundsarbe-
tet, på inte minst fullmäktige, represen-
tantskap och genom representanter i råd
och delegationer, är därför av stor vikt
för förbundets verksamhet och fortsatta
utveckling.

Det är genom konstruktiv samver-
kan, i ett gemensamt förbund, som vi blir
starka. Därför måste den framtida sam-
verkan präglas av ömsesidig respekt för
varandras kompetens och uppgifter. En
ensam medlem eller ensam delförening
kommer aldrig att kunna utveckla den
medicinska professionens villkor som
ett starkt och enat förbund kan göra. •

Replik 1:

Respekt och samverkan

Årets fullmäktige avvisade förslaget att ge specialitetsföreningarna
formellt inflytande i Läkarförbundet. Uppgiften nu är att stödja och
försöka utveckla samarbetsformerna mellan specialitetsföreningar-
na, övriga delföreningar och förbundet, framhåller Bernhard Grewin.

BERNHARD GREWIN
förbundsordförande
Sveriges läkarförbund

Replik 2:

Kan inte sitta på dubbla stolar 
Man kan inte sitta på dubbla stolar. Att vara både chef och löntagar-
representant håller inte, skriver Thomas Zilling.

THOMAS ZILLING
2:e vice ordförande i Sjukhusläkarför-
eningen och ledamot i Läkarförbundets
centralstyrelse

❙ ❙ När man läser Martin Björcks, Ulf
Gunnarssons och Rune Sjödahls artikel
får man intrycket att svensk kirurgi är
underrepresenterad i Sveriges läkarför-
bund centralt. Så är dock inte alls fallet. I ➨
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centralstyrelsen är idag två av 14 leda-
möter kirurger, liksom nye VD:n, och i
förbundets förhandlingsdelegation är
två av sju ledamöter kirurger (i Sjukhus-
läkarföreningens styrelse är tre av nio
ledamöter kirurger). Hur pass många
som finns vid förbundets fullmäktige-
möte kan jag inte svara på, men de är åt-
skilliga. Däremot har inte Svensk kirur-
gisk förening någon representation i
fullmäktige, vilket Björck, Gunnarsson
och Sjödahl tycker är fel.

Mångårig diskussion om strukturen
Under årtionden har förbundets struktur
debatterats. Dagens struktur, som egent-
ligen inte är så konstig, bygger på att var-
je medlem har två röster i fullmäktige, en
via sin lokalförening och en via sin
yrkesförening. Styrelserna väljs i demo-
kratisk ordning såväl centralt som lokalt,
vilket gör att alla som vill engagera sig
har chansen.

Med förbundets specialitetsförening-
ar är förhållandena lite speciella. Här
finns i styrelserna en klar överrepresen-
tation av chefer. Som exempel kan näm-
nas att 25 av 49 ordförande tillhör chefs-
föreningen. Många föreningar har via
sina sektioner icke medicinare som med-
lemmar. En anpassning av specialitets-
föreningarna för att bereda dem plats i
förbundets fullmäktige skulle innebära
omfattande förändringar i stadgarna. 

Man kan tro att jag är negativ till
Svensk kirurgisk förening. Så är inte alls
fallet. Jag har varit medlem i föreningen
sedan början på 1980-talet och deltar
aktivt i dess aktiviteter. Jag tycker att det
finns ett egenvärde i att behålla för-
eningen som den är – en tummelplats där
företrädare för akademin, verksamhets-
cheferna och Sveriges kirurger får ut-
veckla sin disciplin. 

Kan inte sitta på dubbla stolar
Jag tycker det är lite roligt att ordföran-
den, så vitt jag kommer ihåg, alltid haft
professors titel och därmed oftast varit
chef i egenskap av prefekt. Det faktum
att man nu har en facklig sekreterare som
är verksamhetschef  tycker jag visar med
tydlighet att man inte förstår att man inte
kan sitta på dubbla stolar. Att både vara

chef och löntagarrepresentant samtidigt
håller inte. 

Björck, Gunnarsson och Sjödahl
framför i sin artikel synpunkter på citat
från Läkartidningen. Beträffande tariff-
lönediskussionen så kommer det doku-
ment som inlägget syftar på från Rune
Sjödahls skrivbord, men den diskussio-
nen kan vi föra i annat forum. Beträffan-
de lönerevision hade det varit intressant
att höra vilka kirurgkliniker som idag
fullt ut tillämpar individuell lönesätt-
ning och därmed har släppt den traditio-
nella förhandlingsmodellen. 

Att Sveriges kirurger skulle lämna

Läkarförbundet bara för
att Svensk kirurgisk för-
ening inte erbjuds plats i
fullmäktige tror jag inte
är med sanningen över-
ensstämmande. Det

finns säkert andra skäl till detta. Vidare
måste förbundet se till övriga 48
specialitetsföreningars medlemmars in-
tressen. Visst skulle Läkarförbundet
kunna utveckla dialogen med speciali-
tetsföreningarna ytterligare, men låt oss
börja med att tillsammans bättre använ-
da och utveckla de kanaler som redan
finns. Jag syftar på specialitetsförening-
arnas representantskap, utbildnings- och
forskningsdelegationen, vidareutbild-
ningsrådet, medicinska kvalitetsrådet,
SPUR-stiftelsen och IPULS. 

För 100 år sedan skrev Falstaff Fakir
boken »En var sin egen professor«
Kanske är det dags med uppföljaren:
»En var sin egen förtroendeman«. •

Replik 3:

Ser inga fördelar 
med rösträtt för föreningarna

Det finns plats för oss alla, så låt oss arbeta ihop var och en på sitt
håll, men vattna inte ur underläkarrepresentationen i förbundet ytter-
ligare, skriver David Eberhard.

❙ ❙ Det är väldigt bra att antalet under-
läkare inom Svensk kirurgisk förening
(SKF) är i stigande, det behövs. Det fak-
tum att 77 procent av de nya medlem-
marna i föreningen är underläkare är lo-
vande men säger tyvärr inget om hur
fördelningen ser ut i föreningen i stort. 

Förhoppningsvis kan andelen snart
spegla andelen underläkare inom speci-
aliteten. Tyvärr verkar det inte vara lika
aktiva underläkarsektioner inom alla
specialitetsföreningar, men det hoppas
jag det blir ändring på framöver.

Cheferna överrepresenterade
Att man som underläkarrepresentant kan
känna en viss oro inför underläkarnas
representation i specialitetsföreningarna
är inte konstigt. Jag hoppas att jag har fel
men är ännu inte övertygad. 

I synnerhet inte när den specialitets-
förening som förefaller ha störst repre-
sentation av underläkare (SKF) har 22
procent verksamhetschefer i sin styrelse,
trots att det maximala antalet verksam-

hetschefer som över huvud taget kan
ingå i föreningen är 5,7 procent (enligt
era egna beräkningar). 

Jag vet inte hur många underläkare ni
har i er styrelse. Och hur många, förutom
verksamhetscheferna, som är professo-
rer? Det är relevant för mig att få reda på
innan jag kan avgöra representativiteten.

Varför vill ni ha rösträtt?
Avslutningsvis frågar jag mig varför
specialitetsföreningarna vill ha rösträtt
på fullmäktige. Man skulle kunna besva-
ra frågan med: »Varför inte?«, men min
undran är ändå: »Varför?« Vi kan väl ar-
beta parallellt och tillsammans utan att
för den skull korsa våra verksamheter. 

Jag ser inga fördelar med rösträtt,
bara en komplicerad byråkrati. Det finns
plats för oss alla, så låt oss arbeta ihop
var och en på sitt håll, men vattna inte ur
underläkarrepresentationen i förbundet
ytterligare. 

Tills den frågan är löst inom era för-
eningar kommer jag personligen även i
fortsättningen att rösta mot specialitets-
föreningarnas inträde i förbundet. Men
jag lyssnar gärna på era kloka synpunk-
ter om era respektive specialiteter. •

DAVID EBERHARD
leg läkare, Stockholm
david.eberhard@chello.se

+ = ?


