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n Antalet medlemmar växer, 
basunerades det ut i LT och i 
ett medlemsmejl från förbun-
det häromveckan. Värt att 
notera är att det är absolutta-
let som växer. Jämför man 
antalet yrkesverksamma 
medlemmar med Socialsty-
relsens statistik över antalet 
utbildade läkare i yrkesverk-
sam ålder i Sverige (Tillgång 
på barnmorskor, sjuksköter-
skor, läkare,  tandhygienister 
och tand läkare 2008 ‹http:  
//www. socialstyrelsen.se/ 
publikationer2010/2010-10-2›) 
för åren 1995–2008, vilket är 
så långt statistiken räcker, ser 
man att anslutningsgraden 
faktiskt sjunker katastrofalt.

År 1995 fanns 27 409 yr-
kesverksamma medlemmar 
och 32 608 utbildade läkare i 
yrkesverksam ålder, vilket 

motsvarar 84 procents an-
slutningsgrad. Motsvarande 
siffror för 2008 är 28 943 
medlemmar och 47 524 utbil-
dade läkare i yrkesverksam 
ålder, vilket ger 61 procents 
anslutningsgrad. Detta kan 
näppeligen vara »glädjande 
siffror« och »resultatet av ett 
målinriktat arbete«.

Snarast behövs just detta, ett 
målinriktat och allomfattan-
de arbete med att anpas-
sa förbundet till tiden, innan 
vi ramlar under 50-procents-
gränsen och förvandlas till 
en minoritetsröst.
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n debatt och brev

n Niclas Abrahamsson har 
rätt i att anslutningsgraden 
till Läkarförbundet sjunkit 
under flera år. Ett tapp som 
också drabbat andra fackför-
bund. De senaste tre åren har 
Läkarförbundet emellertid 
haft en kraftig tillströmning 
av medlemmar. Den absoluta 
ökningen av medlemmar låg i 
januari 2011 på 3,8 procent 
jämfört med januari förra 
året. Förmodligen resulterar 
det också i en stigande anslut-
ningsgrad. Det är vi förstås 
glada för, även om vi inte slår 
oss till ro med detta.

läkarförbundets anslutnings-
grad är ännu inte beräknad 
utifrån den nya statistiken. 
För att få uppgifter om exakt 
anslutningsgrad måste en del 
justeringar göras genom att 
räkna bort personer utan per-
sonnummer, pensionärer och 
personer som inte är folkbok-
förda. Det måste även till en 
ålderskorrigering i relation 

till pensionsålder. En enkel 
överslagsmatematik ger en 
skattad anslutningsgrad som 
ligger en rejäl bit över de 61 
procent som Niclas Abra-
hamsson bedömer som riktig. 
Vi menar att anslutningsgra-
den snarare hamnar kring 85 
procent. År 1995 fanns 35 517 
personer – som utbildade lä-
kare – registrerade hos Social-
styrelsen. Då var 27 815 yrkes-
verksamma läkare medlem-
mar i Sveriges läkarförbund. 
Borträknat de justeringar 
som nu måste till beräknades 
anslutningsgraden för år 1995 
vara rekordhöga 96 procent. 

Helt riktigt är det en bit 
kvar till 1995 års nivå. Men 
genom ett målinriktat och bra 
arbete hoppas vi bli ett för-
bund som attraherar inte bara 
en kvalificerad majoritet lä-
kare utan alla Sveriges läkare. 
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