
I förra veckan kom Högskole-
verkets beslut: Örebro univer-
sitet saknar förutsättningar
för att utfärda läkarexamen. 
I sitt yttrande skriver verket
bl a att visionerna inte be-
skrivs konkret och att de där-
för är svåra att ta ställning till.
Högskoleverket är också tvek-

samt till den ekonomiska kal-
kylen och anser att Örebro
universitet överskattat in-
komsterna, medan kostnader-
na istället underskattats.

– Jag trodde det var kvalitet
och inte ekonomi som Hög-

skoleverket skulle bedöma,
säger Svante Hugosson, ord-
förande i Örebro läns läkar-
förening. 

Han säger att med tanke på
att Sverige behöver fler läkare
så måste man fundera på om

de ska utbildas på de befintli-
ga utbildningsorterna eller på
en ny plats.

– Jag tyckte att vi hade en
bra ansökan och tror att
Örebro hade kunnat bidra till
en ny fräsch läkarutbildning.
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En konflikt har seglat upp i
Sveriges läkarförbunds topp-
skikt. Det är förste vice ordfö-
randen Marie Wedin som an-
klagar ordföranden Eva Nils-
son Bågenholm för att ha för-
vanskat Wedins signerade le-
dare i det förra numret av Lä-
kartidningen (nr 14/2006).
»Jag känner mig kränkt,« sä-
ger Marie Wedin. »Konflikten
skadar förbundet«, säger Eva
Nilsson Bågenholm.

»Jag finner det oacceptabelt
att innehållet i min ledare
ändrats efter att jag signerat«,
skrev hon i ett mejl till Eva
Nilsson Bågenholm i förra
veckan. Mejlet vidarebeford-
rades också till Läkarförbun-
dets centralstyrelse, Läkar-
tidningens chefredaktör, VD
och vice VD i Läkarförbundet.
Mejlet är också undertecknat
av Sjukhusläkarföreningens
styrelse, där Marie Wedin är
ordförande.

Marie Wedins signerade le-
dare skrevs inför Sjukhuslä-
karföreningens fullmäktige-
möte i förra veckan där bland
annat en motion om åtgärder
mot bristen på vårdplatser be-
handlades. Slutsatsen i leda-
ren är att sjukhusläkarna bör
få en möjlighet att verka i fria-
re former, till exempel genom
att hel- eller deltidsarbeta på
öppenvårdsmottagningar.

»Detta kan minska behovet
av vårdplatser på sjukhus och
samtidigt öka tillgängligheten
till sjukvård i samhället,« står
det i ledaren.

Men denna mening har inte
Marie Wedin skrivit, den har
formulerats av Eva Nilsson

Bågenholm, som var den som
förmedlade ledartexten till
Läkartidningens redaktion,
hävdar Marie Wedin. 

I hennes ursprungsversion
menade hon att en ökad
mängd sjukhusspecialister i
den öppna närsjukvården
»minskar i sig kanske inte be-
hovet av vårdplatser på sjuk-
hus men ökar tillgängligheten
till sjukvård i samhället«.

I sitt mejl till ordföranden
skriver Marie Wedin vidare:

»Dina förändringar innebär
dels att du förstört logiken i
ledaren och också förvanskat
Sjukhusläkarföreningens po-
litik i vårdplatsfrågan. Vi tror
inte på en ytterligare
vårdplatsminskning vilket nu
blev slutsatsen.«

Eva Nilsson Bågenholm
menar att hon givit Marie We-
din i uppdrag att skriva en le-
dare ur Läkarförbundets per-
spektiv – inte ur Sjukhuslä-
karföreningens.

– Det är praxis sedan 8–10
år att ordföranden i Sveriges
läkarförbund lägger sista han-

den vid ledaren i Läkartid-
ningen. Detta för att det ska
vara tydligt att det är förbun-
dets åsikter som speglas där,
säger Eva Nilsson Bågenholm.

– Efter att ha läst hennes
slutsatser försökte jag nå hen-
ne flera gånger per telefon
och mejl för att förklara att de
var oacceptabla ur Läkarför-
bundets perspektiv – men
hon gjorde sig oanträffbar och
försatte mig i en ohållbar si-
tuation: att antingen ändra el-
ler inte låta publicera den alls.

Marie Wedin vill tona ned talet
om en personkonflikt mellan
henne och Eva Nilsson Bågen-
holm, men säger att det är
principiellt angeläget för hen-
ne att inte behöva skriva under
något som hon inte tror på.

– Det viktigaste just nu är att
det inte råder någon tveksam-
het kring Sjukhusläkarför-
eningens politik i den här frå-
gan. Vår linje är klar – vi anser
att vårdplatserna är otillräckli-
ga, och det får inte råda någon
tveksamhet på den punkten,
säger Marie Wedin.

Kan ni båda sitta kvar efter
detta?

– Ledaren ändrar inte den
saken i sig. Det går säkert bra.
Det här med ledaren är inte
en personfråga utan en an-
ständighetsfråga. Det här får
vi ordna upp de närmaste da-
garna. Och så får vi se till att
det inte händer igen, säger
Marie Wedin.

Hur ska ni kunna samarbeta
i fortsättningen?

– Vi kan samarbeta på det
sätt vi tidigare samarbetat. Vi
sitter tillsammans i CS, i pre-
sidiet och i förhandlingsdele-
gationen, och det arbetet fort-
skrider. Vi har olika nischer
och håller oss sakligt till dem.
Om vi inte klampar över var-
andra ska det nog gå bra.

Eva Nilsson Bågenholm
menar att båda kan sitta kvar:

– Men det är ju de som väl-
jer oss som styr det. Rent for-
mellt kan vi det. Men vi har ett
komplicerat samarbete som
nu påverkat hela centralsty-
relsen och förbundet. Det har
varit komplicerat under alla
våra år tillsammans, och ef-
tersom det nu är uppenbart
även utåt skadar det också
förbundet.

Hur ska ni kunna samarbeta
i fortsättningen?

– Det måste vi ju. Som ord-
förande är det min uppgift att
se till att det fungerar så bra
som möjligt.

Eva Nilsson Bågenholm har
inga planer på att avgå.

– Jag står till förfogande, sä-
ger hon.

Jonas Hultkvist
Elisabet Ohlin

Toppkonflikt i Läkarförbundet
Men båda ordförandena vill sitta kvar

Marie Wedin käner sig kränkt av Eva Nilsson Bågenholms ändringar 
i förra veckans ledare i Läkartidningen. Foto: Hans Pettersson


