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Ökningen av medlemmar i lä-
karförbundet har inte hållit 
jämn takt med ökningen av 
antalet läkare i Sverige. den 
verkligheten har förbundet 
fått förhålla sig till de senas-
te åren. Men nu visar progno-
sen för anslutningsgrad en 
uppgång.

Efter många år av sjunkande 
anslutningsgrad verkar kur-
van ha vänt, och Läkarför-
bundet skriver i sin analys av 
medlemsstatistiken för 2009 
och 2010 att prognosen visar 
på uppgång bland yrkesverk-
samma läkare med ett par 
procentenheter till 82 pro-
cent. 

Det totala antalet medlem-
mar, där även studenter och 
pensionärer räknas in, är i 
dag 42 854. Det ger en ökning 
med 3,9 procent under 2010. 
Den enskilt största ökningen 
står gruppen studenter för. 
Antalet studenter som är med 
i Läkarförbundet har ökat 
med 8,6 procent under 2010. 
Den stora ökningen har 
framför allt skett bland stu-
denter i utlandet. 

Fredrik eklöf, marknads- och 
rekryteringsansvarig på Lä-
karförbundet, tror att detta 
är resultat av en medveten 
strategi. Efter tre år med nu-
varande strategi säger han att 
förbundet ser ett tre- till fyr-
dubblat nettoinflöde av nya 
medlemmar.

– Vi har arbetat med att få 
upp en organisation runt om i 
Europa för de svenska stu-
denter som läser till läkare 
utomlands. Vi har bland an-
nat varit på flera informa-
tionsresor där även represen-
tanter från ett antal lands-
ting medverkat, säger han.

i mitten av april besöker Lä-
karförbundet tillsammans 
med Sveriges Kommuner och 
landsting, SKL, Jönköpings 
läns landsting och Västra Gö-

talandsregionen tre städer i 
Centraleuropa för att infor-
mera studenter på plats. Mi-
niturnén når Prag den 12 
april, Budapest den 13 och av-
slutas i rumänska Cluj-Napo-
ca den 14 april.

– Vi har frågat oss vad som 
är viktigt för utlandsstuden-
terna och på vilket sätt Lä-
karförbundet kan bidra, sä-
ger Fredrik Eklöf och fortsät-
ter:

– Min erfarenhet är att 
flertalet vill komma tillbaka 
till Sverige efter färdig ut-
bildning och att vi från Lä-
karförbundet säkert kan 
medverka till att förenkla vä-
gen tillbaka.

läkarförbundet har en utta-
lad målsättning att öka an-

slutningsgraden med minst 1 
procentenhet varje år. De pri-
mära målgrupperna förbun-
det riktar in sig på är just stu-
denter, yngre läkare samt lä-
kare med utländsk utbild-
ning. 

– Anledningen till detta är 
att anslutningsgraden i dessa 
grupper uppskattas vara läg-
re än bland de äldre verksam-
ma läkarna, säger Fredrik 
Eklöf, som tror på ökat med-
lemsantal genom mer direkt 
kontakt med medlemmarna. 

de karriärkvällar som förbun-
det har anordnat ett par 
gånger har varit mycket upp-
skattade, och det är med 
bland annat aktiviteter av 
den typen som förbundet vill 
värva fler medlemmar och 
också öka medlemsvärdet.

– Vi måste närvara mer i 
olika sammanhang, säger 
Fredrik Eklöf och nämner 
kir urgveckan och andra spe-
cialistträffar som exempel.

Förutom om att bli bättre 
på att tydliggöra det fackliga 
och professionella arbete för-
bundet utför pratar Fredrik 
Eklöf om att skapa mervär-
den för medlemmarna. Akti-
viteter han nämner är karri-
ärrådgivning och coachning. 

Finns det pengar till en så-
dan verksamhet?
– Det är naturligtvis en prio-
riteringsfråga. Vi ska under-
söka vad vi redan har för kom-
petens och om det eventuellt 
finns intressanta samarbets-
partner, avslutar Fredrik Ek-
löf. 

Maria Persson

n aktuellt

Zilling föreslås bli 
ny ordförande för 
sjukhusläkarna
Sjukhusläkarföreningens val-
beredning är färdig med sitt ar-
bete. Som ny ordförande före-
slås Thomas Zilling. Han är ock-
så den som gått in som tillför-
ordnad efter Marie Wedin.

Bengt von Zur-Mühlen före-
slås bli 1:e vice ordförande, 
och som 2:e vice ordförande 
vill valberedningen se Lars Ne-
vander, båda i dag ordinarie 
ledamöter i styrelsen. 

Den nya styrelsen väljs på 
fullmäktigemötet den 14–15 
april. n

Slutet för sjukhus-
mat i plastlåda? 
Inga fler sjukhus i Stockholm 
ska tvingas att införa sjukhus-
mat i plastlådor. I framtiden 
ska de enskilda sjukhusen 
själva kunna välja den lösning 
som passar bäst och inte vara 
bundna av kostpolicyn från 
2006, som innebar att sjukhu-
sens matupphandling skulle 
samordnas.

Policyn låg till grund för ett 
miljardavtal med tjänstekon-
cernen Sodexo, som för närva-
rande levererar portionsför-
packad patientmat från företa-
gets anläggning i Märsta till 
sjukhusen i Danderyd, Hud-
dinge, Solna och Södertälje.

Landstingsfullmäktige har 
beslutat att policyn ska upp-
höra att gälla och att en ny 
måltidsutredning ska genom-
föras. Bakgrunden är bland 
annat den ökade betoningen 
på maten som en viktig del i 
behandlingen och vikten av att 
kunna erbjuda patienterna en 
varierad och individanpassad 
kost. n

Kammarrätten 
stoppar avtalet 
om HPV-vaccin
Upphandlingen av HPV-vaccin 
ska göras om. Kammarrätten 
finner att avtalstiden är otill-
låtet lång, vilket skulle ge den 
nuvarande vinnaren av avtalet, 
GlaxoSmithKline, en otillbörlig 
konkurrensfördel.

Sanofi Pasteur, som förlo-
rade upphandlingen av HPV-
vaccin, överklagade till kam-
marrätten och beviljades i no-
vember 2010 prövningstill-
stånd. n

från lakartidningen.se 
Längre versioner av nedanstå-
ende notiser  finns att läsa på 
vår webbplats.

tendens till ökad  
anslutningsgrad

Utveckling av antalet yrkesverksamma medlemmar samt totalt an-
tal yrkesverksamma läkare i Sverige.

Studenterna står för den enskilt 
största ökningen av antalet 
medlemmar i förbundet.
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den europeiska läkemedels-
myndigheten eMa lanserar 
den 22 mars eU Clinical trials 
Register, en offentlig förteck-
ning över alla kliniska läke-
medelsprövningar som god-
känns i eU:s 27 medlems - 
länder samt i island, norge 
och liechtenstein.

Kliniska läkemedelspröv-
ningar i Sverige måste sedan 
1984 godkännas av Läkeme-
delsverket. Och sedan i maj 
2004 registrerar Läkeme-
delsverket alla kliniska pröv-
ningar inklusive tillstånd 
och etikprövningsnämnds 
beslut i en EU-gemensam da-
tabas, EudraCT. Det är ur 
denna databas, som inte är 
allmänt tillgänglig, som upp-
gifter till det nya EU Clinical 

Trials Register hämtas.
Det nya registret, som ska 

 bidra till ökad öppenhet om 
kliniska prövningar, bland 
annat för patienter och vård-
personal, ska utvecklas vida-
re och kommer i framtiden 
även att innehålla resultat av 
prövningarna.

Offentliggörandet har för-
senats med närmare två år. 
Läkartidningen berättade i 
oktober 2008 om planerna 
att göra uppgifter ur databa-
sen EudraCT tillgängliga för 
allmänheten. Företrädare för 
EMA bedömde då att en förs-
ta version skulle vara klar i 
juni 2009, och den skulle 
kompletteras med resultaten 
av de kliniska prövningarna i 
slutet av 2009.

elisabet ohlin

läkarförbundet vill att fler lä-
kare blir chefer. det hoppas nu 
Karolinska institutet, Ki, kunna 
bidra till med två kurser i sjuk-
vårds- och näringslivsmana-
gement för läkarstudenter.
 

En större och mer komplex 
sjukvård, som är både offent-
lig och privat, ställer större 
krav på sina chefer. Carl Jo-
han Sundberg, läkare och do-
cent samt chef vid enheten 
för bioentreprenörskap på 
KI, tror att läkarna ogärna 
tar på sig ledarrollen på 
grund av att de helt enkelt 
saknar kunskapen.

– Många vill fokusera på 
den kliniska verksamheten, 
vilket är naturligt. Läkare be-
hövs dock i många roller. Med 
de här kurserna vill vi utbilda 
och träna unga blivande läka-
re att ta på sig chefskap och 
ledarroller både inom och ut-
anför sjukvården, säger Carl 

Johan Sundberg.
De båda fristå-

ende kurserna, 
som fokuserar på 
företagsekono-
mi, management 
och ledarskap ur 
ett sjukvårds- 
och näringslivs-
perspektiv, börjar på KI höst-
terminen 2011, fortsätter vår-
terminen 2012 och avslutas 
nästa sommar med en prak-
tikförlagd kurs.

Hur de båda fristående kur-
serna faller ut och tas emot 
kommer sedan att ligga till 
grund för det masterprogram 
med inriktning på manage-
ment som KI planerar att 
starta tidigast hösten 2012.

Maria Persson

n aktuellt

Data ur EU:s kliniska 
prövnings register  
offentliggörs

Ki startar kurs för att få  
blivande läkare bli chefer

läs mer En längre version 
av artikeln finns på  
Lakartidningen.se

Carl Johan 
Sundberg




