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D e svenska fackförbundenar-
betar imotvindochhar de
senaste åren tappat i antal
medlemmar. Framför allt

svalnar intresset för fackligtmedlem-
skapblandyngre arbetstagare, enligt en
rapport frånSOM-institutet vidGöte-
borgs universitet (Samhälle–opinion–
medier). Institutet har i drygt 20 årmätt
allmänhetens förtroende för olika sam-
hällsfunktioner, där sjukvården ligger i
toppmedan fackenochdepolitiskapar-
tierna kämpar om jumboplaceringen.
Läkarförbundet har klarat sig ganska

väl i denna negativa tendens,men det
går säkert att göra ännumer för att öka
dragningskraften, inteminst genomatt informera
om förbundets arbete. Här finns en unik kompetens i
frågor som rör läkarnas yrkesroll och ett väl utbyggt
nätverk av lokalföreningarmed engagerade förtro-
endevalda över hela landet.
Genomåren har Läkarförbundet skaffat sig en

stark partsställning i förhandlingar omkollektivav-
tal rörande anställningsvillkor, lön, pensionsvillkor
m m.Men förbundets fackliga arbete handlar om
mycketmer än löner och arbetsvillkor. Här bedrivs
t ex en omfattande verksamhet för att förbättra lä-
kares utbildning på alla nivåer, skapa en god jordmån
för forskning och främja utvecklingen av en bra och
säker hälso- och sjukvård.
Läkarförbundet driver även kvalitetsfrågor tillsam-

mansmed fakulteterna, vi samarbetarmedberörda
myndigheter och fångar regelbundet upp studenter-
nas egna erfarenheter. Vi påverkarmålbeskrivning-
arna förAToch ST, har tagit framutbildningsböcker
somstöd för de yngre läkarna och arbetar ävenmed
handlingsprogramoch kvalitetsinspektioner.
Genomatt analysera, utarbeta egna förslag och be-

driva opinionsbildning har vi inflytande på utveck-
lingen. Ambitionerna är höga och förväntningarna
stora – och så ska det vara. Listan är lång, och det kan
vara bra att summera upp den av och till för att visa
våramedlemmar allt det somLäkarförbundet bidrar
med. I dag när individen har ett otal erbjudanden
och val att ta ställning till är det viktigt för facket att
aktivt sälja in sig.

V imåste då formulera våra budskap så att vi
når alla våramålgrupper.De yngsta läkarna
i dag är 80-talister, en grupp sombeskrivs
som individualister på ett personligt plan

med fokuspå att göra egna val och lita på sitt eget om-
döme.Deras värderingar kommer att få stor betydelse

för samhället, och vimåste förvalta
deras arbetsvillkor på ett bra sätt
för att slå vakt omLäkarförbun-
dets anslutningsgraddenärmaste
åren.Detta är avgörande för orga-
nisationens fackliga styrka i fram-
tiden.
InomLäkarförbundet finns åt-

skilliga unga aktiva somkanberät-
ta varför de väljer facket. För att
Läkarförbundet ska kunna attra-
hera ungamedlemmar för framti-
denmåste våra yngre förtroende-
valda få ta större plats. Det är vik-
tigt både för att få representati-
vitet och för att formamålen för

arbetet utifrån vadmänniskor upplever i dag.
Rapporten från SOM-institutet visar att förtroen-

det för facken är högre bland demmed svensktmed-
borgarskap än bland icke-medborgare,men förtro-
endet är högst bland demmed utomeuropeisktmed-
borgarskap. Sverige harmånga läkaremed utländsk
bakgrund, och för dessa kolleger är det viktigt att vi
bättre tillvaratar deras intressen och ger demutrym-
me att påverka innehållet i vårt arbete om vi ska kun-
na representera hela den svenska läkarkåren.

P olitiska beslut styr under vilka former vi får
arbeta som läkare i Sverige. Trots större fo-
kus på individen kommer den enskilde att
hamycketmindre att säga till om än en stor

grupp. Att påverka utvecklingen av samhällets insti-
tutionella rumoch utformningen av vårdapparatens
organisation kräver långt och ihärdigt arbete. Läkar-
förbundet har ca 39 000medlemmar och för talan
för enmajoritet av kåren.
Ensam är stark, heter det,men tillsammans är vi

starkare. Ju flermedlemmar vi har,med desto större
tyngd kan vi föra fram läkarnas synpunkter och stär-
ka professionens ställning inomvården.

Tillsammans är vi starkare
»Ju fler
medlem-
mar vi har,
med desto
större
tyngd kan
vi föra fram
läkarnas
synpunk-
ter …«

HEIDI
STENSMYREN
ledamot i
Läkarförbundets
centralstyrelse,
ordförande i Sylf

Socialdepartementet har föresla-
git attHälso- och sjukvårdslagen
kompletterasmed att landsting
och kommuner ska etikgranska
nyametoder för diagnos eller be-
handling innande tas i bruk, när
människovärde och integritet be-
rörs. Detta är viktigt för allmän-
hetens förtroende för vården.
Läkarförbundet tillstyrker för-

slaget,menpekar på att detta för-
utsätter kunskap ometiska be-
dömningar hos huvudmännen
och vårdens anställda. Det kan
behövas utbildning i dessa frågor.

Nyametoderkommer inteall-
tid språngvis, detkanhandlaom
störreellermindre förändringar i
flera steg.Lagenmåstebli tydli-
gareomhur stor förändringenska
vara för att dennya regeln ska till-
lämpas.Detkanockså finnas skäl
att ävenetikpröva redananvända
metoder, anser förbundet.
Detbordeocksågörasklart att

allaprivata vårdgivare–ävende
sominteharvårdavtal –omfattas
av reglerna.Denprivata vårdenär
ofta tidigtutemednyadiagnos-
och terapimetoder.LT

Kontaktuppgifter Sveriges läkarförbund:
www.lakarforbundet.se, E-post: info@slf.se
Telefon: 08-790 33 00, Fax: 08-20 57 18
Postadress: Box 5610, 114 86 Stockholm
Besök: Villagatan 5, Stockholm

Människovärde och integritet bör få ökat skydd
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