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I morgon, den 11 april, avgår
Gunnar Sandberg efter närmare
fem år som ordförande för Sjuk-
husläkarföreningen.

❙ ❙ Med all sannolikhet efterträds han av
förste vice ordförande Marie Wedin, or-
toped i Helsingborg. Hon blir den första
kvinnan på ordförandeposten under för-
eningens 108-åriga historia. 

Gunnar Sandberg kommer inom kort,
vid Läkarförbundets fullmäktigemöte i
slutet av maj, även att lämna sina andra
centrala fackliga uppdrag som ledamot
av förbundets centralstyrelse samt ord-
förande i arbetslivsgruppen.

Det var 1998 som Gunnar Sandberg
satte sig som tf på ordförandestolen.
Året därefter valdes han som ordinarie
ordförande. Då intervjuades han här i
Läkartidningen och sa:

»Tillsammans med många administ-
ratörer och konsulter har politiker an-
vänt sjukvården som lekstuga och bedri-
vit experiment utan någon som helst un-
derbyggnad. Det har kostat samhället
mycket pengar.«

Har det förändrats?
– Jag står för kritiken. Men jag tyck-

er att professionella grupper, inte minst
vi läkare, har fått chansen att påverka
och vara med om att bygga upp sjukvår-
den för framtiden på ett mycket bättre
sätt. Det gäller för oss att ta chansen. Det
är jag inte säker på att alla vill göra, men
jag tror att det är fler idag än för fyra år
sedan som ser möjligheterna. 

Först på plan
Vad har ni i Sjukhusläkarföreningen
gjort konkret som fått effekter?

– Vi förde fram tankar om att sjukvår-
den behövde mer resurser. Vi var först
på plan där. Sedan har vi planterat det i
Läkarförbundet, och det har verkligen
accepterats, och man har utgått från det
som en viktig del för att få en bättre sjuk-
vård.

– Det är dock inte hela sanningen,
utan jag skulle vilja säga att det rör sig
om ett både–och. Det är både föränd-
ringar, förbättringar, effektiviseringar i
vardagens sjukvård och att man får
adekvata resurser. De verksamheter som
byggs upp ska vara dimensionerade så
att de tillgodoser kraven på god arbets-
miljö, på hög kvalitet i vården för patien-
terna och på de långsiktiga frågorna som

utbildning, fortbildning, forskning.
Allt måste finnas med, det är oerhört
viktigt. 

Till det, betonar han, kommer
prioriteringsfrågorna. Resurserna är
ju inte oändliga och det finns alltid
andra viktiga samhällsfunktioner att
konkurrera med. Det är viktigt för lä-
kare att kunna lyfta blicken och ha
åsikter och idéer om hur samhällets
resurser i stort ska fördelas. 

Gunnar Sandberg pekar också på
att det finns en prioriteringsordning i
sjukvården och att man bör följa den. 

– Den frångås alltför ofta idag. Att
följa prioriteringsordningen är ett
sätt att komma ifrån att politiker kan
gå ut och ge sina väljare lättvindiga
löften, som ofta inte tar hänsyn till de
riktiga prioriteringarna. Man måste
ta hänsyn inte minst till våra kroniskt
sjuka, människor som verkligen be-
höver resurser på olika sätt för att få
ett bättre liv.

Sjukhusläkarnas handlingspro-
gram heter Kunskapsstyrd vård. Får
ni någon respons på era idéer?

– Jag tycker att vi har fått stor upp-
märksamhet kring vårt program, men
vi måste hela tiden arbeta vidare med
frågorna. Och det hoppas jag mina kam-
rater ska fortsätta med. 

Tänker köra för fullt
Själv har han drygt 2,5 år kvar till pen-
sion och »tänker köra för fullt fram till
dess, för jag tycker det är roligt«.

Han kommer emellertid inte att åter-
vända till sin tjänst på medicinkliniken i
Mölndal utan har fått ett nytt uppdrag.
Han ska vara med och utveckla specia-
listsjukvården i norra Halland i form av
Kungsbacka närsjukvård. 

– Det kommer att engagera mig hårt,
för det kan bli en av de modeller för när-
sjukvård som byggs upp och som kanske
andra kan titta på och ha glädje av. 

Gunnar Sandberg tänker inte hålla sig
ifrån de sjukvårdspolitiska frågorna och
debatten. 

– Det kommer jag inte att kunna, sä-
ger han. 

Två saker som glatt honom mycket är
föreningens namnbyte från Svenska
överläkarföreningen till Sjukhusläkar-
föreningen för ett år sedan samt att ut-
redningen om den högspecialiserade
vården kommit till. 

Samtidigt poängterar han att det är
oerhört centralt att alla, inklusive politi-
kerna, är medvetna om vad verksamhe-
ten egentligen måste innehålla för att bli
långsiktigt bärande och kunna utvecklas
bra. Vi kan bara kort ta upp ett par saker.

Forskningen behöver totalt sett myc-
ket mer resurser, och pengarna behöver
användas mer effektivt än nu. Grund-
forskningen behöver förvisso medel för
att utvecklas bättre än idag, men den kli-
niska patientnära forskningen är defini-
tivt den som tagit mest stryk, och där
borde man satsa ordentligt. Där borde vi
kunna vara världsledande, anser Gunnar
Sandberg.

Fortbildningen ser han som en av
Sjukhusläkarföreningens stora och vik-
tiga frågor. 

– Vi är mycket glada för att IPULS
(Institutetet för professionell utveckling
av läkare i Sverige) har kommit till. Ut-
vecklingen där följer vi med spänning
och tror att det blir alldeles utmärkt för
våra medlemmar i framtiden.

Tom Ahlgren

tom.ahlgren@lakartidningen.se

Sjukhusläkarnas ordförande Gunnar Sandberg avgår efter fem år

»Vi var först ut med tanken om
mer resurser till vården«

»Jag har träffat oerhört mycket kompetent
folk och trevliga kamrater. Det har varit en
otroligt fin och utvecklande tid för mig«,
säger Gunnar Sandberg om sina år som
fackligt mycket aktiv. Nu avgår han som
ordförande för de runt 16 000 medlemmarna i
Sjukhusläkarföreningen.
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