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Aktuellt

– För mig har de här åren varit de
mest intellektuellt stimulerande
och personligt utvecklande i mitt
professionella liv. 

❙ ❙ Med de orden sammanfattade Bern-
hard Grewin sina sex år som Läkarför-
bundets ordförande när han för sista
gången i den rollen inledningstalade vid
fullmäktigemötet. Bernhard Grewin
gick i sitt anförande igenom vad som
stått främst på förbundets agenda under
verksamhetsåret. 

Bland annat sammanfattade han det
väsentligaste ur Läkarförbundets sjuk-
vårdspolitiska program som presente-
rats under våren. Han nämnde också den
medlemsenkät som gjorts och som till
exempel visat stöd för individuell, diffe-
rentierad och decentraliserad lönebild-

ning, något att ta fasta på inför nästa års
avtalsrörelse

– Men den just nu största utmaningen
när vi ska utveckla vårt lönesystem är att
snarast komma tillrätta med de osakliga
löneskillnaderna som fortfarande finns
mellan män och kvinnor.

En annan brist att ta itu med är enligt
Bernhard Grewin tidsbegränsade speci-
alisttjänster och oegentliga vikariat på
undervisningsenheterna som åter börjat
öka i omfattning.

– De tidsbegränsade anställningarna
har aldrig tjänat sitt ursprungliga syfte,
att leda till rotation. De är oacceptabla,
otidsenliga, och måste nu en gång för alla
ersättas med tillsvidareanställningar!

Störst engagemang från ledamöterna
hördes dock när Bernhard Grewin fram-
förde sin förhoppning att Läkarförbun-
det, inom ramen för Framtidens läkare-
diskussionerna, återigen ska engagera
sina medlemmar i en diskussion om lä-
karnas ansvar för ledarskapet i vården.

– Först när ledarskapet i vården inte
bara betraktas som, utan också utgör, en
självklar och naturlig del av vår yrkes-
roll och yrkesutövning har Läkarförbun-
det nått sitt mål.

– Men jag är självklart medveten om
att de framtida besluten nu ligger i deras
händer. •

kvinnliga ordförande
bundsekonomi. Lyhördhet var även det
som representanter för lokalföreningar
lyfte fram som en av Marie Wedins star-
ka sidor, då den allmänna debatten tog
vid under fullmäktigemötet. Christina
Spjut, Stockholms läkarförening, mena-
de att Marie Wedin med sin stora lokala
och regionala erfarenhet av förhandling-
ar, »vet hur läkarna tänker« och att Ma-
rie som ordförande i nordvästra Skånes
läkarförening givit övriga styrelseleda-
möter mycket ansvar samt skapat ett
högt tak i styrelsearbetet. 

Anders Wihlborg, nordvästra Skånes
läkarförening, pekade på att Marie We-
din under en mycket turbulent tid i regi-
onen visat stora prov på tuffhet som för-
eningsordförande i förhandlingarna, och
varit »fruktad« av arbetsgivarna. 

Massmedialt begåvad
Sveriges yngre läkares förening, Sylf,
hade Eva Nilsson Bågenholm som kan-
didat. Sylfs ordförande Charlotta Säv-
blom pekade på Nilsson Bågenholms

stora erfarenhet av centralt fackligt arbe-
te och hennes stora kontaktnät som
tunga argument. Dessutom ansåg Char-
lotta Sävblom att Eva Nilsson Bågen-
holm är »massmedialt begåvad«. En
rapphet mot massmedia och en person
med stor karis-
ma var även
något som
Inge Eriksson,
Västmanlands
läkarförening,
tryckte på som
viktiga egen-
skaper hos en
ny ordförande.
Thomas Lin-
dén, Chefsför-
eningen, sade
att Eva Nils-
son Bågen-
holm har bäst
förutsättning
att bli en bra ledare för Sveriges »alla lä-
kare«, inte bara för vissa grupper. •

... men männen i stor
majoritet i styrelsen

❙ ❙ »Den kvinnliga representationen i sty-
relse och beslutande församlingar ska
spegla andelen kvinnor i medlemssam-
mansättningen.« Det är ett av delmålen i
förbundets vision om demokrati. Efter en
propå under fullmäktige ska centralsty-
relsen se över formuleringen så att den
garanterar båda könens representation.

Men trots att Läkarförbundet nu har
två kvinnor i topp är det sämre med den
kvinnliga representationen för övrigt i
styrelsen. Tre kvinnor lämnade central-
styrelsen vid årets möte. Bara en kvinn-
lig ledamot tillkom.

Läkarförbundets centralstyrelse be-
står av 14 ordinarie ledamöter och en ad-
jungerad. Dessa är nu Eva Nilsson Bå-
genholm, ordförande, Marie Wedin,
förste vice ordförande, Benny Ståhlberg,
andre vice ordförande, samt Christina
Berntsson, Anders Dahlqvist, Hans
Hjelmqvist, Anders Ekbom, Thomas
Flodin, Erik Hulegård, Torbjörn Karls-
son, Tomas Lindholm, Karin Malm-
qvist, Charlotta Sävblom och Gunnar
Welander, ledamöter. Nio män och fem
kvinnor. Johan Zelano, MSF, är adjun-
gerad ledamot. •

10 procent av BNP 
ska gå till sjukvården
❙ ❙ Läkarförbundet ska hädanefter driva
aktiv opinionsbildning för att minst 10
procent av Sveriges bruttonationalpro-
dukt ska användas till hälso- och
sjukvården år 2006. Detta för att natio-
nella mål om tillgänglighet och kvalitet
ska kunna uppnås. •

Nya politikens 
förankring ifrågasattes
❙ ❙ Frågan om medlemmarna fått tillräck-
ligt med tid att diskutera Läkarförbun-
dets nya sjukvårdspolitik dök upp vid
flera tillfällen under fullmäktigemötet.
Flitigast med kritik var Christer Sjödin,
Stockholms läkarförening. Han tyckte
inte att programmet blivit tillräckligt
förankrat i kåren. Inte heller trodde han
att det skulle bli bättre med staten som
ansvarig istället för landstingen.

– Och vad ska man göra med de pati-
entgrupper som prioriteras bort? Det har
heller inte diskuterats, sa Christer Sjö-
din. 

– Politik är en färskvara. Nu är vi med
i debatten och det hade vi inte varit om
vi hade diskuterat två år till, sa Thomas
Lindén, Chefsföreningen, och berömde
arbetsgruppen bakom programmet. •

Grewin tackade för sig

Lyhördhet lyftes fram
som en av Marie
Wedins starka sidor.

Eva Nilsson
Bågenholm
kramas om
av Bernhard
Grewin.


