
»En stark och enig läkarkår, ge-
nom en tydlig och kraftfull pro-
fessionsföreträdare som Läkar-
förbundet, som får genomslag
för sina krav, är och kommer ock-
så i framtiden att vara en av pati-
enternas bästa garantier för att
de ska få, som de har rätt till, en
vård i den medicinska utveckling-
ens framkant!«

❙ ❙ Så avslutade Läkarförbundets ordfö-
rande Bernhard Grewin sitt inled-
ningsanförande vid förbundets fullmäk-
tigemöte i förra veckan. I talet resonera-
de Bernhard Grewin kring förbundets
hundraåriga historia. Genom att reflek-
tera över de drivkrafter som låg bakom
bildandet av en nationell läkarorganisa-
tion i början av förra seklet konstaterade
han likheter med nuet.

– Två av våra uppgifter är lika själv-
klara idag som för ett hundra år sedan.
För det första att fortsatt ge en individ-
anpassad, bred och kompetent service
till de enskilda medlemmarna, såväl som
till dagens många engagerade fackliga
förtroendevalda. För det andra att ge-
mensamt fortsätta att utveckla vår yrkes-
etik i de läkaretiska reglerna.

Flera gånger återkom också Bernhard
Grewin till att Läkarförbundets främsta
uppgift är att utgöra en samlad röst för den
medicinska professionen. Men han berör-

de också teman där förbundet inte kunnat
uppvisa tydlig enighet. Till exempel un-
derströk Bernhard Grewin att förbundets
uppgift inte är att arbeta för en »pedago-
giskt tveksam« obligatorisk specialistex-
amen, något somliga specialitetsföre-
ningar önskat i samband med specialitets-
utredningen, men som förbundet valt att
inte inkludera i sitt remissvar. 

Dessutom sa han att det fackliga ar-
betet med att förändra och förbättra ar-
betslivskvaliteten även under akuttid
måste ske lokalt. Det syftade månne på

förra årets fullmäktigemöte som drev
igenom kravet på ett centralt jouravtal
mot centralstyrelsens uttryckliga vilja.

Sammantaget höll Bernhard Grewin
emellertid en vänlig och inkluderande
ton i sitt anförande.

Hela förmiddagen inramades av
Stockholmskvartettens lättsamma men
skickliga musicerande med såväl Lille-
bror Söderlunds, Mozart som Hasse Al-
fredsson på repertoaren. 

Sara Hedbäck
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Aktuellt och reportage

Öppningsanförande av ordförande Bernhard Grewin

»Två uppgifter lika självklara
som för 100 år sedan«

Läkarförbundets fullmäktigemöte 2003

Både varma applåder och
igenkännande skratt. Det lockade
Sigbritt Werner fram när hon
som särskild inbjuden talare höll
sitt anförande i form av ett gratu-
lationstal till äkarförbundet, sin
hundraåriga Alma Mater.

❙ ❙ Sigbritt Werner, prorektor vid Karo-
linska universitetet, vände sig direkt till
Läkarförbundet i sitt tal som var en kär-
leksfull hyllning men också innehöll
några strängare förmaningar. Läkarför-
bundet hälsade hon som »en underbart
livgivande och stöttande, strategiskt
skicklig men ändå älskande morsa/farsa«
och filosoferades sedan om vad det är att
vara läkare. Där ingick också reflektion

över dagens arbetsförhållanden och det
hårda slit som det innebär för många lä-
kare. Starkast respons fick hennes ord
om vetenskapliga framsteg och hur me-
del för medicinsk forskning fördelas.

– Jag hoppas att Läkarförbundet stö-
der läkare i arbetet att få staten att satsa
mer omärkta pengar direkt till Veten-
skapsrådet där alla medicinare med eller
utan nätverk mer eller utan elitdiagnos
får slåss på rena villkor för pengarna. 

Sigbritt Werner sa det är lättare att
stödja både forskningsspetsen och sådan
som jobbar på i basen och på bredden om
»adresslapparna« på forskningsmedel
tas bort.

– Jag vill hävda att spjutspetssats-
ningar är högriskprojekt medan bredden

statistiskt är säkrare investeringar för
svensk fortsatt forskning. Men facit får
vi ju först om några år när spets och
bredd kan utvärderas.

Men Läkarförbundet fick sig också ett
par uppläxningar. För hur ska man an-
nars tolka ironin i följande uppvaktning?

– Och mina allra hetaste gratulationer
får du min Alma Mater för att du nu eli-
minerat osakliga löneskillnader på
grund av kön och osakliga löneskillna-
der mellan våra 62 specialiteter. 

Sigbritt Werneravslutade med att tala
om det »aktuella sjukmoraset i Sverige«,
och den pedagogiska uppgift Läkarför-
bundet, enligt henne har i sammanhang-
et att få politiker att förstå att dygderna
är det mest hälsobefrämjande vi har.

Kärleksfull hyllning till förbundet

Bernhard tackar Sigbritt Werner, prorektor vid Karolinska institutet, för hennes
uppskattade tal. Hon presenterades av Bernhard Grewin som ”vår främsta kvinnliga
företrädare för kåren inom den akademiska världen”.
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