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❙ ❙ Läkartidningen är den medicinska
professionens tidskrift. Den ägs och ut-
ges av Läkarförbundet. Läkartidningen
möter läkarna såväl i den professionella
yrkesrollen som i den fackliga. Den är så-
väl en medicinskt vetenskaplig tidskrift
som förbundsorgan. 

Tidningen fyller sålunda många olika
funktioner. Det framgår inte minst av de
övergripande målformuleringar som
fullmäktige fastställt, bland annat att: 

• Läkartidningen ska fylla en opi-
onsbildande funktion och uppfattas som
en viktig röst för läkarkåren i frågor som
rör läkarrollen.

• Läkartidningen ska upplevas som
en viktig kunskapskälla för alla läkares
fortbildning och kompetensutveckling

• Läkartidningen ska vara förmedlare
av sjukvårdspolitiska, fackliga och me-
dicinska nyheter samt medlemsinforma-
tion.

• Läkartidningen ska vara en självklar
mötesplats för kvalificerad medicinsk,
sjukvårdspolitisk och facklig debatt.

Genom denna karaktär har Läkartid-
ningen en unik position i Sverige. Det
förpliktigar. 

I sin roll som förbundsorgan ska det
fackliga innehållet ytterligare tydliggö-
ras och förstärkas. Det är en utveckling
som redan påbörjats. Och det står gi-
vetvis inte i konflikt mot övriga mål. Det
sker en ständig utveckling av det medi-
cinskt vetenskapliga innehållet. Tidning-
ens viktiga roll som kunskapsbyggare
kan inte nog betonas. Det fackliga inne-
hållet och det medicinskt vetenskapliga
kompletterar varandra. Så är fallet för
flertalet förbundsägda, medicinskt ve-
tenskapliga tidskrifter.

På en viktig punkt skiljer sig dock Lä-
kartidningen från kollegerna. Vår tid-
ning är helt prenumererad och ligger
utanför medlemsavgiften till förbundet. I
detta avseende är vi också unika. Men
ärendet är »under beredning«. Central-
styrelsen har fått i uppdrag av fullmäkti-

ge att utreda förut-
sättningarna för att
Läkartidningen
ska ingå i medlem-
savgiften. Visio-
nen »Läkartid-
ningen åt alla!«
kan vara uppnådd
vid tidpunkten för
nästa års fullmäk-
tigemöte.   
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Marianne Kronberg

chefredaktör
marianne.kronberg@lakartidningen.se

Läkartidningen
åt alla?

Medicinsk forskning prioriteras
i utlovad proposition

Trots en utbredd misstanke om en försenad forskningspolitisk proposition,
mot bakgrund av statens skrala ekonomi, framhärdar utbildningsminister Tho-
mas Östros i att den kommer som planerat 2004. Medicin blir ett tydligt priori-
terat område, och han ser helst en ordentlig satsning på »det bästa« inom bio-
medicin och bioteknik.

Aktuellt och reportage sidan 1951

Fullmäktige …

… och fest… 

… när Läkarförbundet firade
sitt 100-årsjubileum

Aktuellt och reportage sidorna 1952–1957

Läkarförbundet 100 år

Helena Rolandsdotter menade
under fullmäktigemötets budget-
debatt att en höjning av med-
lemsavgiften på 500 kronor kunde
väcka ont blod.

Anders Ekbom, avgående ledamot i centralstyrel-
sen, Edel Karlsson Håål, förhandlingschef på Läkar-
förbundet, och Gunnar Sandberg, också avgående i
centralstyrelsen, på fullmäktigemötet.

800 gäster deltog i Läkarförbundets jubileumsmiddag som hölls i Stockholms stadshus i
förra veckan. God mat, tal, sång och musik stod på programmet.
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