
Arbetsmiljön, och då främst ar-
betstiden under läkares jourpass,
hör till Läkarförbundets viktigas-
te fackliga frågor de kommande
åren. Det anser Marie Wedin som
är en av de nominerade till ordfö-
randeposten i Sveriges läkarför-
bund. 

❙ ❙ Marie Wedin, överläkare på ortope-
diska kliniken vid Helsingborgs lasarett,
har ingått i styrelsen för Nordvästra Skå-
nes läkarförening sedan 1995. Först som
ledamot och sedan 1999 som ordföran-
de. Det har varit en tid av stora struktur-
förändringar inom den skånska hälso-
och sjukvården, och när hon ser tillbaka
på sitt fackliga arbete är hon mest stolt
över hur hon under dessa betingelser
ändå lyckats skapa ett ökat fackligt en-
gagemang bland kolleger. 

– Vid stora omorganisationer blir
folk lätt trötta och apatiska. När jag blev
ordförande var sjukhusen i Helsingborg
och Ängelholm på väg att bolagiseras,
och det uppstod en rad nya frågeställ-
ningar, säger Marie Wedin. 

– Jag lyckades få kollegerna intresse-
rade av fackliga och sjukvårdspolitiska
frågor och idag är läkarna mer medvetna
om att det med fackliga medel faktiskt
går att påverka villkoren. Det som poli-
tiker och tjänstemän ibland klagar över –
att läkare är så svårstyrda – är något vi
ska värna om. 

Arbetsmiljön viktigaste fackliga frågan
Under de närmast kommande åren,
bland annat är en ny avtalsrörelse aktu-
ell våren 2005, är arbetsmiljöfrågorna
de viktigaste att arbeta med centralt i Lä-
karförbundet, anser Marie Wedin. Löne-
frågan är idag inte lika het, menar hon,
eftersom det finns en inslagen väg med
bland annat individuell lönesättning
som förmodligen kommer att bestå. 

– Arbetsmiljöfrågan handlar till stor
del om arbetstiden, och då framför allt
under jourpassen. Vi måste gå i riktning
mot EUs arbetstidsdirektiv. Men diskus-
sionen får inte bara handla om arbetsti-
den i sig, utan också om vad vi ska för-
väntas göra under jourtiden. Det är en
fråga som måste diskuteras utifrån flera
olika aspekter, säger Marie Wedin, som
samtidigt inte vill begränsa den enskilde
läkarens möjlighet att arbeta extra
mycket jour.  

– Jag vill inte begränsa den individu-
ella friheten, men det här är en fråga som

måste lösas lokalt och regleras med lo-
kala kollektivavtal.  

Marie Wedin tillhör dem som inte vill
avskaffa det obligatoriska medlemska-
pet i såväl en lokalförening som i en yr-
kesförening, utöver medlemskapet i Lä-
karförbundet. I alla fall inte i dagsläget. 

– Det vore oklokt att rigga om orga-
nisationen då sjukvårdsstrukturen är på
väg att förändras. Det känns bra att Lä-
karförbundet fungerar som en paraply-
organisation, inom vilken vi tillsam-
mans kan arbeta med att bland annat re-
krytera nya medlemmar. Men förändras
sjukvårdsorganisationen kanske förbun-
dets organisation också bör förändras.
Kanske blir det på sikt aktuellt med regi-

onala läkarföreningar i stället för lokala. 
– Jag upplever inte på det lokala pla-

net att det pågår någon större diskussion
om det obligatoriska medlemskapet i de
olika föreningarna, i alla fall inte hos oss
i nordvästra Skåne. 

»Kvinnor backar alltför lätt«
En bibehållen organisation har även en
funktion för att bibehålla ett starkt för-
bund, i tider då ekonomin har blivit allt
sämre även inom Läkarförbundet. 

– En av de prioriteringar som förbun-
det måste göra är arbetet utåt; att Läkar-
förbundet syns och hörs. För att det ska
fungera bra är bland annat samarbetet
mellan förbundet centralt och lokalföre-
ningarna viktigt. När det handlar om ser-
vicen till våra medlemmar, tror jag att
bland annat den juridiska rådgivningen
som förbundet tillhandahåller måste pri-
oriteras. Den är för många läkare hu-
vudanledningen till att bli medlem i för-
bundet, säger Marie Wedin. 

Marie Wedins »starka kort« som ord-
förandekandidat är, enligt henne själv,
hennes breda och långvariga fackliga
engagemang. Dessutom har det faktum
att hennes egen specialitet är så mansdo-
minerad bidragit till att ge vissa fackliga
frågor en ökad tyngd. 

– Det finns jämställdhetsfrågor som
är extra viktiga att arbeta med. En sådan
är ledarskapsfrågan. Det är få kvinnor
som vill ta på sig en ledarroll, de backar
allt för lätt. 

– Det krävs både en diskussion om
varför det förhåller sig så här, och att lära
både män och kvinnor att känna igen de
symtom som leder till det här förhållan-
det, säger Marie Wedin. 
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Marie Wedin:

Långt och brett fackligt arbete

Aktuellt och reportage

Vem blir Läkarförbundets nya ordförande?

Marie Wedin, idag andre vice ordförande
i Läkarförbundet, ser övertagandet av
förbundsordförandeklubban som ett
naturligt steg i en nu drygt tio år lång
facklig karriär. »Man vill ju arbeta vidare
på ‘projektet’, som ett fackligt arbete kan
liknas vid. Det handlar dels om att leda
vidare det som redan är bra, men jag ser
ju också vad som kan göras bättre i
arbetet på central nivå«, säger hon.
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Marie Wedin
Ålder: Snart 49
Bor: Helsingborg
Legitimerad: 1983
Arbetsplats: Ortopediska kliniken,
Helsingborgs lasarett. 
Aktuella uppdrag: Ordförande
Nordvästra Skånes läkarförening,
ordförande Sjukhusläkarförening-
en, andre vice ordförande i Läkar-
förbundet och ordförande i för-
bundets arbetslivsgrupp. 


