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❙ ❙ Sveriges läkarförbund fyller hundra
år i år. Detta har förbundet velat fira –
hittills med en jubileumsbok, »Ett sekel
med läkarna i fokus«, en jubileumsfest i
Stockolms Stadshus för särskilt inbjud-
na, samt senast med ett utskick med
Läkartidningen den 20 november, Af-
tonbladet den 23 november och Svenska
Dagbladet den 24 november med rubri-
ken »Läkarförbundet – 100 år Ett sekel
av utveckling«. 

Synen på historien  
Medan de två första aktiviteterna endast
har riktats inåt, mot medlemmarna, har
novemberutskicket riktats även mot all-
mänheten. Det torde därför utgöra en
bild av hur Läkarförbundets ledning ser
på förbundets historia och dess betydel-
se för sjukvårdens utveckling i Sverige
under 1900-talet. Viss kritik har riktats
mot stadshusfesten – endast för ett utvalt
sällskap – och jubileumsboken – för yt-
lig och allmän. Den kritiken är dock
ingenting mot vad som kan sägas om in-
nehållet i utskicket till allmänheten. Det-
ta utgörs av en 32 sidors skrift som fram-
ställts av det kommersiella företaget
Mediaplanet till en kostnad som väl be-
strids av den ymniga annonsfloran i
skriften.

Innehållet i den 32-sidiga skriften
Denna skrift innehåller en trekvartsida
lång intervju med förbundets ordföran-
de (»resurserna inom vården inte till-
räckliga«) och en kvarts sida där Läkar-
tidningens medicinske redaktör inter-
vjuats (»Tre frågor till Läkartidning-
en«). För övrigt innehåller skriften an-
nonser från mer eller mindre seriösa 
läkemedelsföretag, försäkringsbolag,
forskningsfonder eller undervisnings-
institut om sammanlagt en dryg tredje-
del av innehållet.

Därutöver finns artiklar om medici-
nens utveckling och vad som anses vara
viktigt för vidare bearbetning inom de

medicinska vetenskaperna, en intervju
om psykiatri förr och nu, andra intervju-
er med en åttioettåring som är nöjd med
livet (»Länge leve Laila«) och med ban-
tare (»Vi gick ned nästan 100 kg till-
sammans«), antirökpropaganda, en be-
skrivning av en prematurs utveckling
(»Liv i förväg«) och intervjuer med någ-
ra forskare i Linköping (»svensk forsk-
nings spjutspetsar«).

Inflytandet
Vad har detta med Sveriges läkarför-
bund att göra? Förbundet är en facklig
sammanslutning av läkare, har aldrig
haft något vetenskapligt program och
har inte bidragit till de medicinska ve-
tenskapernas utveckling som förbund.
Under en period förekom vartannat år i
anslutning till fullmäktigemötet ett för-
sök att beskriva ett aktuellt medicinskt
problem av samhälleligt intresse. 

Sveriges läkarförbund har åtminsto-
ne tidvis bidragit till sjukvårdens ut-
byggnad och åstadkommit bättre villkor
för läkare, men inte sällan utgjort en
bromskloss. På senare år har Läkarför-
bundet ofta dragit det kortaste strået i
överläggningar med sjukvårdens huvud-
män eller regeringen – i den mån man
haft sådana. Förbundet tycks dessutom
kunna utöva allt mindre inflytande i han-
teringen av den kris inom sjukvården
som just nu kommer till ett crescendo. 

Borde visat vad förbundet gjort
En reklamskrift till allmänheten borde
väl innehålla något om vad Läkarför-
bundet gjort under sina hundra år. Finns
det inga ledare värda att lyfta fram? Tid-
vis har dock Läkarförbundet kunnat på-
verka den allmänna debatten om sjuk-
vården, även om resultatet för läkar-
kåren – och även för patienterna – blivit
högst medelmåttigt. 

Det finns ju ändå episoder som kunde
fånga intresset där förbundet gjort en in-
sats. Exempelvis underläkareländet un-
der trettiotalet, provinsialläkareländet i
mitten av seklet, konflikten vid Karo-
linska sjukhusets öppnande, läkarhus-
planen, sjukronorsreformen, kvinnornas

intåg på scenen – snart är läkarkåren
verkligt jämlik i antal. 

I jubileumsboken finns en relativt ut-
slätad tjänstemannabild av förbundets
historia. Något av denna kunde väl för-
medlats till allmänheten i stället för den
schematiska beskrivningen – »100 år av
utveckling – läkemedlens århundrande«
– av medicinsk vetenskap, som mer hör
till en historik av Medicinska Forsk-
ningsrådet än av Läkarförbundet, samt
det ointressanta klagomålet om bristan-
de resurser.

Vad har syftet varit?
Den allmänhet som fått tillfälle att läsa
skriften »Läkarförbundet 100 år« måste
fråga sig vad detta förbund egentligen
gjort eftersom det inte framhåller någon
egen insats i en påkostad reklamskrift.
Att Läkarförbundet fått allt mindre att
säga till om i sjukvårdens utveckling är
det många medlemmar som erfarit med
beklagande. Har Läkarförbundets led-
ning haft någon genomtänkt avsikt med
att distribuera denna skrift – är det för att
ytterligare konfirmera den marginalise-
ring av den fackliga verksamheten som
pågår? •
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Den allmänhet som fått tillfälle att läsa skriften »Läkarförbundet 100
år« måste fråga sig vad detta förbund egentligen gjort eftersom det
inte framhåller någon egen insats i en påkostad reklamskrift. Har Lä-
karförbundets ledning haft någon genomtänkt avsikt med att distribu-
era denna skrift – är det för att ytterligare konfirmera den marginali-
sering av den fackliga verksamheten som pågår? 
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