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Aktuellt och reportage

Lars Andåker slutar som VD för
Sveriges läkarförbund för att bli
ny landstingsdirektör i Sörmland.
Det finns både yrkesmässiga och
privata skäl bakom beslutet. 

– Det har varit ett mycket svårt
beslut att fatta, och jag hade gär-
na stannat i ett par år till på Lä-
karförbundet, säger Lars And-
åker.     

❙ ❙ Lars Andåker hann vara Läkarförbun-
dets VD i knappt två år innan han med-
delade att han tackat ja till jobbet som
landstingsdirektör i Sörmland, med pla-
cering i Nyköping. Beskedet kom mitt
under ett omfattande och långsiktigt be-
sparingsarbete såväl på Läkarförbundets
kansli som på Läkartidningen. Lars
Andåker är även VD för Läkartidningen
Förlag AB.  

– Min spontana reaktion när jag först
fick erbjudandet om att bli landstingsdi-
rektör i Sörmland var att avvisa det. Vi
är mitt i ett förändringsarbete på förbun-
det, som jag helst ville hinna avsluta, sä-
ger Lars Andåker. 

– Men ju mer jag tänkte på erbjudan-
det, desto intressantare kändes det.
Sörmland har liksom många andra
landsting en mycket dålig ekonomi, men
inom vården finns det mycket gott att ta
till vara, och det tillsammans med att
landstinget står inför stora strukturför-
ändringar känns som en spännande ut-
maning. 

97 000 i månaden plus pension
Som landstingsdirektör får Lars And-
åker en månadslön på 97 000 kronor,
plus 18 000 kronor per månad som av-
sätts till hans pension. Det är i paritet
med ersättningen han idag får som VD
på Läkarförbundet, uppger han själv.
Anställningsavtalet gäller i sex år, och
därefter kan Lars Andåker, som då kom-
mer att vara 62 år, att kunna gå i pension. 

Det fanns också privata skäl till att
han har tackat ja till landstinget i Sörm-
land. Lars Andåker bor med sin familj en
bit utanför Nyköping och har under tiden
som VD pendlat till Stockholm. Från
början var planerna att familjen skulle
flytta till Stockholm.  

– Men under förra året blev en fastig-
het från 1700-talet till salu, i min frus
barndomstrakter utanför Nyköping. Vi
beslutade oss för att köpa fastigheten, sä-

ger Lars
Andåker. 

Som Lä-
karförbun-
dets VD har
Lars And-
åker både re-
presenterat
förbundet
utåt och an-
svarat för det
inre arbetet
på kansliet.
Samtidigt är
han som
tjänsteman
»opolitisk«,
och det har
ibland hand-
lat om en
känslig ba-
lansgång. 

– Den tuffaste frågan i det avseendet
var nog då jag uttalade mig vid ett repre-
sentantskapsmöte mot det obligatoriska
medlemskapet i en yrkesförening. Jag
förstod efter det, även om jag inte fick
höra det direkt från någon i centralsty-
relsen, att det inte var »min fråga«, säger
Lars Andåker. 

Hjärtefrågan gick inte igenom
En hjärtefråga har varit den om att göra
Läkartidningen till en medlemstidning,
inbakad i medlemsavgiften. Centralsty-
relsen beslutade dock att inte lägga fram
ett förslag om det inför årets fullmäkti-

gemöte, men Lars Andåker ser inte det
som något personligt nederlag.   

– Jag driver gärna frågor uppkäftigt
för att få reaktioner och skapa debatt. Då
framkommer det synpunkter som gör att
resultatet på sikt kanske blir bättre än
vad det annars skulle ha blivit.   

Lars Andåker pekar på åtgärder för
att förbättra förbundets ekonomi och på
att förbundsledningen nu tydligare än ti-
digare arbetar mot ett gemensamt mål,
som exempel på vad han lyckats åstad-
komma under sina snart två år som VD. 

Det finns åtminstone några projekt
kvar som han vill hinna bli klar med in-
nan han lämnar VD-uppdraget. 

– Besparingsarbetet på Läkartidning-
en när det gäller tidningens organisation
och minskade personalkostnader är ex-
empel på vad jag vill hinna slutföra. Det
arbetet ska vara klart före sommaren, sä-
ger Lars Andåker. 

Osäkert hur länge han stannar
Uppsägningstiden sträcker sig till no-
vember, men uppdraget som landstings-
direktör kommer att kräva en viss del av
Lars Andåkers medverkan redan direkt
efter sommaren. Huruvida han blir kvar
på förbundet fram till i november kan
han inte svara på. 

– Det är en fråga som centralstyrelsen
avgör. Hittar man en lösning som känns
bra kan jag tänka mig att gå tidigare, sä-
ger Lars Andåker.   

Peter Örn
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Lars Andåker lämnar
efter knappt två år jobbet
som VD för Läkar-
förbundet under ett
pågående besparings-
arbete på både
förbundets kansli och på
Läkartidningen.

Läkarförbundets VD avgår för att bli landstingsdirektör i Sörmland

»Det har varit ett mycket svårt
beslut att fatta«

Läkarförbundets ordförande
Bernhard Grewin beklagar att
förbundets VD Lars Andåker nu
lämnar sin anställning på förbun-
det. 

❙ ❙ – Vi har haft ett mycket bra samarbe-
te. Nu har vi också en sommar framför
oss, vilket riskerar att fördröja rekryte-
ringsprocessen av en ny VD. Men det är
ett problem som den nya centralstyrel-
sen måste lösa, vilket jag också är över-
tygad om att den gör, säger Bernhard
Grewin, som själv avgår som ordföran-
de vid årets fullmäktigemöte den 27–28
maj. 

Redan denna vecka träffas centralsty-

relsen, och då kommer Lars Andåkers
besked om att lämna VD-posten att dis-
kuteras. Bernhard Grewin vill helst inte,
som avgående ordförande, kommentera
den kommande rekryteringen av en ny
VD, annat än med att »min personliga
förhoppning är att rekryteringsproces-
sen kommer igång redan vid den nya sty-
relsens första möte i juni«. Även frågan
om huruvida en ny VD bör vara läkare
blir därför obesvarad.  

– Jag kan bara konstatera att vi inte
hade ett sådant krav vid den senaste VD-
rekryteringen, säger Bernhard Grewin. 

Peter Örn

peter.orn@lakartidningen.se

Ordföranden beklagar VDs beslut


