
I år fyller Sveriges läkarförbund
100 år. För att fira detta har Lä-
karförbundet  publicerat en bok
med titeln »Ett sekel med läkaren
i fokus. Läkarförbundet
1903–2003«. 

❙ ❙ »Sveriges läkarförbund firar år 2003
sina första hundra år som den medicins-
ka professionens organisation. Det finns
skäl att blicka tillbaka
på det som har hänt, re-
flektera och lära
för framtiden.
Denna jubile-
umsbok är därför
en viktig del av
vårt firande och
skall komma varje
medlem till del.«
Så inleder förbun-
dets ordförande
Bernhard Grewin
sitt förord till boken,
vilken kommer att
skänkas som present
till alla medlemmar.

Nils O Sjöstrand,
professor emeritus i
fysiologi vid Karo-
linska institutet, är bo-
kens huvudredaktör
och var ordförande för
Läkarförbundets jubi-
leumsgrupp, som pla-
nerade dess tillblivelse. 

Intressant summering
– Att göra en bok för att
fira förbundets hundra-
åriga verksamhet föll
sig naturligt, säger Nils Sjöstrand. Det
har varit hundra år med en utveckling
som är intressant att summera vad gäller
både medicinvetenskapen och läkarnas
yrkesutövning. Vi ville ge medlemmar-
na  råg i ryggen genom att visa den ut-
veckling som läkarkåren i hög grad bi-
dragit till. Därför ligger tyngdpunkten i
boken på de förändringar som skett inom
medicinen och i läkarrollen. Förbunds-
historiken har dock, som sig bör, fått det
största enskilda kapitlet, författat av för-
bundets Ulf Schöldström. Han skildrar
bland annat hur landsortsläkarna trots
storstadsläkarnas motstånd drev igenom
bildandet av Allmänna Svenska Läkar-
föreningen, vars stadgar antogs den 1 ja-

nuari 1903 och vars namn 1919 ändrades
till Sveriges läkarförbund.

– Den mest genomgripande föränd-
ringen i förbundets arbete kom i och med
att de flesta läkare blev offentliganställ-
da och man fick en dominerande huvud-
mannaorganisation att förhandla med. I
början av förra seklet var två tredjedelar
av läkarkåren privatpraktiserande, och
den återstående tredjedelen var offentli-

ganställda, ofta med
en privat praktik vid
sidan om. Även de
privatpraktiserande
läkarna hade upp-
drag vid sidan om sin
ordinarie verksam-
het till exempel som
skol-, företags- eller
fängelseläkare.
Uppgifterna för
förbundet under
denna »ackords-
systemens tid«
var bland annat
att bevaka att
uppdragen var
någorlunda väl-

betalda, att inte mark-
naden dumpades och
att de överenskomna
kollegiala riktlinjerna
för läkarnas annonse-
ring efterlevdes, berät-
tar Nils O Sjöstrand.

Utbildningsfrågor-
na har funnits hela ti-
den och varit i stort sett
likartade. Utbildning-
en, grunden för läkares
framtida arbete, har äg-
nats fyra kapitel förfat-

tade av Nils O Sjöstrand, Kerstin Ha-
genfeldt och Ulf Schöldström.

Växelspel i medicinsk forskning
Vad gäller medicinsk forskning har det
historiskt sett varit ett växelspel mellan
högskolorna och industrin. Under tider
med stor expansion av utbildningsvä-
sendet och de statliga institutionerna, till
exempel 1940-, 1950- och 1960-talen
har forskarna sökt sig dit. När denna ut-
veckling stagnerat – som under slutet av
1900-talet –  har de sökt sig till industrin.
Nils O Sjöstrand påpekar faktum att
många Nobelpris under senare år gått till
forskare som huvudsakligen varit verk-
samma inom industrin. Även under mel-

lankrigstiden hade industrin en större ut-
vecklingspotential än högskolan. Lars
Werkö har skrivit ett kapitel om läkarnas
relation till industrin.

»En viktig motpart för Läkarförbun-
det är Socialstyrelsen/Medicinalstyrel-
sen, inte minst under de stora föränd-
ringarna som skedde från 1930-talet och
några decennier fram. Då var dessutom
läkare generaldirektörer och chefer för
styrelsen«, skriver Nils O Sjöstrand. Om
den epoken ges två personliga vittnes-
börd av generaldirektörerna Barbro
Westerholm och Bror Rexed, den sist-
nämnde avled innan boken gick i press.
Bertil Widman har skrivit om den långt
ifrån okontroversielle reformatorn Axel
Höjer, vilken man inte kan förbigå om
man vill förstå vad som hänt inom
sjukvården. Tyvärr hittade man inte nå-
gon som kunde beskriva Artur Engel, en
generaldirektör som hade ett mycket
gott förhållande till kåren.

Kvinnornas intåg stor förändring
Till de största yrkesmässiga förändring-
arna hör kvinnornas intåg på läkarbanan.
År 1901 undertecknade de 14 utexami-
nerade kvinnliga läkare som då fanns i
Sverige en petition till Kungl Maj:t an-
gående rätten för kvinnliga läkare att in-
neha offentlig tjänst. Utvecklingen fram
till idag, då kvinnorna är i majoritet
bland medicinstudenterna, skriver Ag-
neta Darle om.

1900-talet har kallats specialitetsut-
vecklingens tid.

– I bokens upplägg har man av da-
gens sextiotal specialiteter och subspeci-
aliteter valt att ta med sådana som till-
kommit sent eller förändrats mycket och
som haft stor kvantitativ betydelse. Man
har valt allmänmedicinen, geriatriken,
psykiatrin, radioterapin och onkologin
samt ortopedin, berättar Nils O Sjöstrand
och fortsätter:

– Geriatriken är exempel på en sen-
kommen specialitet och en specialitet
som genom ändrat huvudmannaskap för
delar av ursprungsverksamheten fått för-
ändrad verksamhetsinriktning. Störst
förändring har dock skett inom psykia-
trin. Psykiatrikapitlet, som har rubriken
»Tre epoker i svensk psykiatri«, skulle
ha kunnat kallats »Mentalsjukhusens
uppgång och fall«.

– För hundra år sedan var det inte
många sjukdomar som kunde botas.
Mest framgångsrik var, sedan 1800-ta-
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lets senare hälft, kirurgin, där aseptiken
och narkosen revolutionerat verksamhe-
ten. Under 1900-talet kom tekniska in-
novationer som respiratorn och nya fysi-
ologiska kunskaper till exempel om
vätskebalans att vidga operationsindika-
tionerna. Särskilt stor blev utvecklingen
inom hjärt- och hjärnkirurgin och trans-
plantationskirurgin.

– Inom invärtesmedicinen hände te-
rapeutiskt inte så mycket förrän Salvar-
san började användas 1911, därefter
sulfapreparaten på 1930-talet och peni-
cillin på 1940-talet. Kemoterapiereran
kom att under 1900-talet innebära en
stor förändring i läkarens arbete, och en
stor del av de sjukdomar som folk dog av
i början av förra seklet kan idag botas
med läkemedel, berättar bokens hu-
vudredaktör och hänvisar till Bengt Per-
nows kapitel »Grundforskning som för-
ändrat sjukvården« och Tore Schersténs
avsnitt »Vårdutvecklande läkarinsat-
ser«.

Yrkesetik gammalt verksamhetsområde
Läkarens yrkesetik är ett gammalt  verk-
samhetsområde för Läkarförbundet.
Men läkaretik och medicinsk etik är inte
samma sak. Den medicinska etiken har
vuxit till ett eget ämne, där biomedicinsk
forskning, bioetik och vårdetik ingår.

Den medicinska etiken formar en grund
för läkarens yrkesetiska koder. Detta på-
pekar Folke Nilsson i bokens etikkapi-
tel. 

Läkarrollen har förändrats mycket

under det sistlidna seklet, inte minst i re-
lationen till patienten. Under rubriken
»Läkaren och patienten« avhandlar
Carl-Magnus Stolt detta ämne.

Yngve Hofvander belyser svenska lä-
karinsatser på en internationell arena i
sitt kapitel om läkare i u-landstjänst.

»Men vi ville inte bara låta professio-
nen få lysa vid jubileet, utan även få med
röster utifrån«, berättar huvudredaktö-
ren i sitt förord. Idé- och lärdomshistori-
kern Roger Qvarsell, som har en mot
professionen inte alltid okritisk inställ-
ning, beskriver »Läkaren mellan veten-
skap och samhälle«. Ett samhällsper-
spektiv har också Kjell-Olof Feldt, som
till kommitténs stora glädje tackade ja
till medverkan som skribent i jubile-
umsboken. I hans avsnitt finns en for-
mulering som Nils O Sjöstrand vill cite-
ra som bokens kanske viktigaste bud-
skap till makthavarna: »Kommer politi-
kerna att få människor att vilja arbeta
inom vården? Det borde vara sjukvårds-
politikens huvuduppgift under de när-
maste tio åren att övertyga unga männi-
skor om att det är värt att satsa på utbild-
ning och arbete inom svensk sjukvård
och äldreomsorg.«

Gun Berefelt

gun.berefelt@lakartidningen.se
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Nils O Sjöstrand är en omvittnat litterär
person med erfarenhet av bokproduktion
bl a genom att tidigare ha ingått i
redaktionen för Stockholmsläkar-
föreningens jubileumsbok.
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