
Villkoren för forskande läkare är
en av de frågor Eva Nilsson Bå-
genholm, nominerad till ny för-
bundsordförande, vill driva be-
tydligt hårdare än idag.    

– Eftersom problemen kvar-
står, har inte förbundet lyckats
tillräckligt bra, säger Eva Nilsson
Bågenholm. 

❙ ❙ Lönefrågorna är oftast det som i grun-
den driver det fackliga engagemanget,
anser Eva Nilsson Bågenholm, intern-
medicinare på Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset i Göteborg. Nu har hon se-
dan sju år ingått i Läkarförbundets för-
handlingsdelegation, och är sedan två år
dess ordförande. Hon pekar gärna på
löneutvecklingen som det hon är mest
nöjd med att ha medverkat till i det fack-
liga arbetet. 

– Framför allt har löneutvecklingen
för underläkare varit bättre än för de fles-
ta andra yrkesgrupper i samhället. Men
jag är också stolt över att ha medverkat
till att förslaget om överprövning av
långa sjukskrivningar inte gick igenom,
utan att vi i stället fått inskrivet i lagtex-
ten om avstämningsmöten.  

Det som kan betecknas som ett av
Eva Nilsson Bågenholms starka kort in-
för valet till ny förbundsordförande –
centrala uppdrag och ett stort kontaktnät
på riksplanet – har också en baksida: den
fackliga förankringen på ett lokalt plan.
Hon har bland annat lämnat arbetet i Gö-
teborgs läkarförening för att kunna ägna
det fackliga arbetet helt åt centrala frå-
gor.   

– Jag tror att man måste koncentrera
sig på vissa uppgifter för att kunna utfö-
ra dessa på ett bra sätt. Jag vet att det
finns vissa som anser att jag har en för
kort lokal facklig erfarenhet, men man
kan inte täcka allt.  

Säg »ja« till EUs arbetstidsdirektiv fullt ut
Den kommande avtalsrörelsen blir Eva
Nilsson Bågenholms tredje i ordningen
sedan hon började arbeta centralt inom
förbundet. Underläkarna har haft en
mycket gynnsam löneutveckling, och nu
är det bland annat specialisternas löner
som måste prioriteras, säger hon. 

– Eftersom vi inte längre har tarifflö-
ner är det inte lika lätt att driva frågan om
vem man ska satsa på centralt. I stället
måste vi peka på fördelarna för arbetsgi-
varen med att satsa på vissa grupper, så-
som specialister. 

Vid sidan av lönerna kommer läkar-
nas arbetstid att bli en tung fråga i den
kommande avtalsrörelsen. Det handlar
om att närma sig de arbetstidsregler som
EU-direktivet föreskriver.

– Jag tycker EUs arbetstidsdirektiv
bör införlivas fullt ut i svensk lagstift-
ning, men det måste finnas möjlighet för
arbetsmarknadens parter att teckna kol-
lektivavtal som undantagsvis avviker
från lagen. För läkarna handlar det om att
i kollektivavtal hitta lösningar, som gör
att sjukvården fungerar optimalt samti-
digt som det ger en god arbetsmiljö.

En fråga som tydligt skiljer de båda
nominerade ordförandekandidaterna åt

är synen på det obligatoriska medlem-
skapet i en yrkesförening, en lokalföre-
ning och Läkarförbundet centralt. Eva
Nilsson Bågenholm drev som ordföran-
de i Sylf att det så kallade obligatoriet
skulle avskaffas. 

– Medlemskapet i en yrkesförening
måste vara frivilligt. En förening som
bedriver ett bra arbete lockar till sig
medlemmar och ett tvingande medlem-
skap skapar mest irritation. Hela förbun-
det, centralt och dess delföreningar,
måste istället ha en rekryteringsplan för
hur man ska värva nya medlemmar. 

Läkarförbundet har muskler
Men intresset för ett fackligt engage-
mang har minskat stadigt i samhället,
främst bland yngre. Förutom detta gene-
rella hot mot fackförbunden på sikt, har
Läkarförbundet vissa specifika mål-
grupper som är extra svåra att värva som
medlemmar och som vill arbeta fackligt.
En sådan grupp är läkare och forskare
inom akademien. 

Eva Nilsson Bågenholm säger sig till
viss del förstå varför »med tanke på bris-
tande tid«. Men det finns också mycket
kvar att göra, som visar inte minst fors-
kande läkare inom akademien att Läkar-
förbundet faktiskt har muskler. Proble-
met med dålig löneutveckling, dåligt
meritvärde etc, efter klinisk och prekli-
nisk forskning kvarstår trots att det är
frågor som diskuterats länge. 

– Det är en jätteviktig fråga, och ef-
tersom problemen kvarstår har förbun-
det inte lyckats tillräckligt bra. Jag tyck-
er frågorna måste drivas hårdare, bland
annat genom att försöka få till stånd fler
doktorandtjänster, forskar-AT och fors-
kar-ST, och en löneutvecklingen som
motsvarar den dubbla kompetensen, sä-
ger Eva Nilsson Bågenholm. 

Peter Örn
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Aktuellt och reportage

Eva Nilsson Bågenholm:

Van att företräda förbundet utåt
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Eva Nilsson Bågenholm
Ålder: 44
Bor: Utanför Göteborg
Legitimerad: 1996
Arbetsplats: Medicin, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset i Göteborg. 
Aktuella uppdrag: Förste vice ord-
förande i Läkarförbundet och ord-
förande i förbundets
förhandlingsdelegation och Läke-
medelsråd. 

Som Läkarförbundets förste vice
ordförande och som ordförande i
förbundets Läkemedelsråd är Eva Nilsson
Bågenholm ganska van att företräda
förbundet utåt. »Väljs jag till ordförande i
Läkarförbundet kommer en del av mitt
arbete att handla om att förbättra
kontakterna inom organisationen. Det
vore exempelvis bra om ordförande och
CS träffar lokalföreningarna och
medlemmarna regelbundet«, säger hon. 


