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Den nu uppblossade konflikten mellan
ordföranden i Läkarförbundet Eva Nils-
son Bågenholm och vice ordföranden i
Läkarförbundet och tillika ordförande i
Sjukhusläkarföreningen Marie Wedin,
visar återigen att det inte är möjligt att
kombinera presidieuppdrag i central-
styrelsen med uppdrag i yrkesförening-
arna. Man kan inte sitta i presidiet som
företrädare för Sveriges läkarförbund

och samtidigt driva en yrkesförenings
särintressen. Att Marie Wedin inte för-
stått detta är fullt uppenbart då hon med
emfas hävdar att det är hennes och
Sjukhusläkarföreningens åsikt som
skall torgföras i Läkartidningens ledare. 

Den nu uppenbara och offentliggjorda
splittringen mellan Läkarförbundet och
Sjukhusläkarföreningen skadar Läkar-
förbundets trovärdighet som demokra-
tisk och facklig organisation. Vem före-
träder egentligen läkarkåren och vilken
åsikt har Läkarförbundet? Det naturliga
är att Marie Wedin kliver av eller blir av-
satt av fullmäktige från vice ordförande-

posten i Läkarförbundet och att hon dri-
ver sina idéer enbart utifrån sin position
i Sjukhusläkarföreningen. 

För övrigt anser jag att obligatoriet att
vara ansluten till yrkesföreningarna
skall slopas och att fullmäktigedelega-
terna väljs av enbart lokalföreningarna.
Sjukhusläkarföreningen som en stat i
staten är en historisk kvarleva som över-
lever enbart på grund av en föråldrad
stadgekonstruktion och tvångsanslut-
ningen. Sjukhusläkarföreningen repre-
senterar på intet sätt läkarkåren som
helhet. Endast Medicine studerandes
förbund bör, av rekryteringsskäl, garan-
teras att ha egna mandat i fullmäktige.

Läkarförbundet – en odemokratisk organisation?
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Konflikten mellan Läkarförbundets ord-
förande Eva Nilsson Bågenholm och vice
ordförande Marie Wedin speglas på den-
na och nästa sida i form av ett inlägg av

Göran Edbom med replik av Marie We-
din, och ett urval av inlägg som tidigare
publicerats på ‹www. lakartidningen.se›.
Se även Ledare och Aktuellt.

Det finns ingen splittring mellan Sjuk-
husläkarföreningen och Läkarförbun-
det. I min signerade ledare i Läkartid-
ningen 14/2006 uttryckte jag Läkarför-
bundets och Sjukhusläkarföreningens
politik. 

Det fattas vårdplatser idag i Sverige,
och i förbundets sjukvårdpolitiska pro-
gram »Framtidens sjukvård«, antaget av
Läkarförbundets fullmäktige 2004, står
skrivet att bristen på vårdplatser är ett
bekymmer och att det kommer »att krä-
vas fler vårdplatser inom sjukhusvår-
den«. Detta även om närsjukvården
byggs ut. Det är Läkarförbundets kollek-
tivt beslutade program. Att signera en
annan åsikt var otänkbart för mig.

Konflikten handlar inte, som Göran Ed-
bom påstår, om organisatoriska frågor
utan om etik och moral och personliga
egenskaper. Att få en personligt signe-
rad ledare ändrad mot ens vilja utan ens 
vetskap tror jag att få skulle acceptera.
Att det som Göran Edbom kallar »upp-

blossad konflikt« nådde offentlighetens
ljus är bara att beklaga, speciellt efter-
som det rör sig om personliga moralfrå-
gor som bäst löses på annat sätt än i en
missriktad, upphaussad debatt om gam-
la tvistefrågor som Läkarförbundets
fullmäktige avvisat två gånger.

Det är fel tillfälle att återupprepa de ar-
gumenten här, men erfarenheten har vi-

sat att yrkesföreningarnas bidrag till att
skapa en bra politik för läkarkåren inom
Läkarförbundet har varit mycket värde-
fullt.

Göran Edbom frågar: Vem företräder
egentligen läkarkåren och vilken åsikt
har Läkarförbundet? Svaret är enkelt:
Det gör ledamöterna i centralstyrelsen,
utifrån kollektivt fattade beslut. Hoppas
jag.

Replik:

Konflikten handlar om moral och personliga egenskaper
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Eva Nilsson Bågenholms agerande är
klandervärt och gagnar inte läkarkåren.
Jag anser att hon inte längre har förtro-
endet och att hon bör avgå. 

Håkan Enbom 

Avgå

Eva och Marie har under många år gjort
ett hästjobb. Bägge är bra representan-
ter för den svenska läkarkåren, och de-
ras engagemang behövs! Jag hoppas ver-
ligen att de lyckas lösa den här schis-
men. Det vore olyckligt om någon av
dem slutade. Jonas F Ludvigsson

Båda behövs

Ut Bågenholm; in Wedin
Om Läkarförbundet skall överleva
krävs att den inkompetens som tyvärr
konstant har präglat ordföranden Eva
Nilsson Bågenholm sedan hon började
som ordförande i Läkarförbundet av-
lägsnas. Dvs att hon avgår. Vi har en
synnerlig kompetent vice ordförande i
form av Marie Wedin. Hon är för ögon-
blicket den enda som har klart för sig
varför hon sitter i Läkarförbundets sty-
relse, för att främja Läkarförbundets
medlemmars intressen. Snälla ordfö-
rande Bågenholm, gör icke mer skada
än du redan har åstadkommit. Avgå där-
för omedelbart. 

Thorkild Nielsen 


