
– Ordförande för Sveriges läkar-
förbund är för mig det absolut fi-
naste man kan vara som läkare
idag. Därför är jag mycket glad
över att jag valdes, säger Eva
Nilsson Bågenholm, strax efter
det att det stod klart vem som
fått flest röster i den slutna om-
röstningen.  

❙ ❙ Det blev en spännande eftermiddag
innan valet av ny förbundsordförande
avgjordes. Båda kandidaterna fick pre-
sentera sin egen syn på ordförandeska-
pet och Läkarförbundets arbete. Sedan
följde en offentlig »betygsättning« av
kandidaterna. Varför utsätta sig för det-
ta, kan man fråga sig?

– Jag varför, svarar Eva Nilsson Bå-
genholm och skrattar då det står klart att

hon blivit vald. Jag har varit ganska lugn
under dagen, men nu blir jag nervös.
Vad har jag givit mig in på? 

– Men att få vara ordförande i Lä-
karförbundet är nog ett av de roligaste
arbeten man kan tänka sig ha som läka-
re, även om jag kommer att sakna den
patientkontakt som man har som prakti-
serande doktor. 

Fackligt arbete eller doktor?
Inför årets fullmäktigemöte säger hon
sig ha slitit med frågan om vad hon ska
satsa på: att återgå till arbetet som dok-
tor eller fortsätta med ett centralt fackligt
arbete. Hade hon inte blivit vald till ord-
förande skulle hon förmodligen ha åter-
gått till arbetet som doktor på heltid. 

– Jag ska fortsätta mitt kliniska arbe-
te som läkare, även om det blir ännu mer

begränsat än idag. Men det är viktigt att
behålla kontakten med »verkligheten«,
säger Eva Nilsson Bågenholm. 

Mandatperioden är två år som för-
bundsordförande. 

– Men två år är nog en alldeles för
kort tid för att hinna förverkliga sina
idéer. Jag tror att man behöver åtminsto-
ne fyra år på sig, säger Eva Nilsson Bå-
genholm. 

De offentliga framträdandena från
fullmäktigeledamöter för och emot de
båda kandidaterna inför själva valet kom
mycket att handla om starka sidor utåt
samhället och inåt förbundet.  

– Jag tror att båda delarna är lika vik-
tiga. Jag ska arbeta lika mycket för att
förankra frågor inåt mot våra medlem-
mar, som med det utåtriktade arbetet, sä-
ger Eva Nilsson Bågenholm. •
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Med 84 röster mot 54 blev Eva
Nilsson Bågenholm vald till ny
ordförande för Sveriges läkarför-
bund vid årets fullmäktigemöte i
förra veckan. 

❙ ❙ Valet mellan Marie Wedin och Eva
Nilsson Bågenholm till ny ordförande
för Sveriges läkarförbund efter avgåen-
de Bernhard Grewin, kom under full-
mäktigemötet att handla om ett vägval.
Ska förbundet ledas av en ordförande
med stor lokal och regional förhand-
lingserfarenhet, och som på det planet
möts med stor respekt av såväl medlem-
mar och förhandlingsmotparter? Eller
behöver förbundet en företrädare som
har kortare facklig erfarenhet, men som
i centrala förbundsfrågor redan axlat
tunga uppgifter och dessutom gjort det
med framgång? 

Den senare av dessa två, Eva Nilsson
Bågenholm, var förvisso valberedning-
ens slutliga förslag till val av ny ordfö-
rande. Men den tidigare motkandidaten

till posten Marie Wedin blev då valet
skulle förrättas återigen föreslagen och
det krävdes sluten omröstning. För att ge

ledamöterna en sista chans att ta ställ-
ning ombads de båda kandidaterna att
presentera sina »valprogram«. 

Eva Nilsson Bågenholm lyfte bland
annat fram betydelsen av att förbundet
får en tydligare roll utåt i samhället, och
av att det i större utsträckning engagerar
sig i internationella frågor. Inte minst på
EU-nivå. Till sina egna »plus-poäng« i
konkurrensen om ordförandeposten,
nämnde hon bland annat sin stora erfa-
renhet av arbetet på riksplanet och det
kontaktnät som det arbetet har givit, inte
minst som styrelseledamot i SACO. 

Wedin betonade arbetsmiljön
Marie Wedin, som accepterade att kvar-
stå som motkandidat med motiveringen
att »det är viktigt att man har mer än en
person som man kan syna« uppehöll sig
mycket vid frågor om läkares arbetsmil-
jö i den kommande avtalsrörelsen, och
att förbundet centralt även i fortsättning-
en erbjuder en hög kompetens åt sina
medlemmar trots en allt stramare för-
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Efter en sluten omröstning valdes Eva
Nilsson Bågenholm till ny ordförande för
Läkarförbundet.

»Det finaste man kan vara som läkare«

Eva Nilsson Bågenholm blev första 

Anne Engqvist var en av de 138
ledamöterna som röstade i
ordförandevalet i årets
fullmäktigemöte. Runa Liedén
Karlsson och Kerstin Lindell
räknade rösterna tillsammans med
mötets ordförande Ulla Feuk.
Förbundets avgående ordförande
Bernhard Grewin i bakgrunden.


