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F örra veckan hölls Läkarförbundets full-
mäktigemöte, 141 delegater diskuterade och 
fattade beslut under två dagar. Det hade in-
kommit 39 motioner med förslag på aktivi-

teter och ny politik. 
Fullmäktige antog flera av förslagen, vilket inne-

bär att förbundet under nästa år exempelvis ska ar-
beta med en policy för att värna läkares integritet i 

de nya sociala medierna och följa upp och utvärdera 
läkares fortbildning.

För fjärde året i rad motionerade en enskild med-
lem om att fullmäktige skulle upphäva det beslut 
som togs 1991 om att utesluta de två läkarna i den så 
kallade styckmordsrättegången. Fullmäktige avslog 
även i år förslaget. Enligt våra stadgarär det inte 
möjligt att ta tillbaka fattade beslut. Det är heller 
inte rimligt att ändra våra stadgar så att det blir 
möjligt. Vad som är möjligt är att fatta ett nytt be-
slut om exempelvis återinträde i förbundet, men det 
förutsätter att de själva ansöker om det. Så har inte 
skett.

Uteslutningen ur Läkarförbundet betyder inte att 
vare sig centralstyrelsen eller fullmäktige tagit 
ställning i skuldfrågan. Det betyder heller inte att vi 
tagit ställning i frågan om huruvida fullmäktige fat-
tade rätt beslut den gången. Läkarna uteslöts ur för-
bundet för att deras läkarlegitimationer drogs in av 
Socialstyrelsen. Är man inte läkare eller medicin-
student kan man inte vara medlem i Läkarförbun-
det.

Idomskälen efter rättegången angavs att läkar-
na styckat kroppen och därmed begått grif-
tefridsbrott. De frikändes däremot från miss-
tankarna om mord. Händelserna innan, under 

och efter rättegången var föremål för en exempellös 
mediebevakning. Det ledde till en social stigmatise-
ring, och vi förstår alla att deras börda varit tung att 
bära under dessa år. 

Sedan domen föll har flera personer engagerat sig 
för läkarna, inte minst sedan journalisten Per Lin-
debergs bok »Döden är en man« kom ut 1999. Hans 
slutsats är att läkarna blivit utsatta för ett justitie-
mord. Förslag om en sanningskommission har 
väckts från flera håll.

Det är inte Läkarförbundets sak att ta ställning i 
den frågan heller. Vi måste utgå från att det juridis-
ka systemet i Sverige fungerar. 

Personligen anser jag att alla bör ha rätt till en 
rättvis prövning och möjlighet till återupprättelse. 
Humaniteten kräver likaså att ingen bör dömas till 
livstidsstraff för redan preskriberade brott. Att lä-
karna dessutom fick 
löpa ett offentligt gat-
lopp i medierna under 
lång tid och det lidande 
detta gav upphov till är 
svårt att ens föreställa 
sig vidden av. Saliga äro 
de som förlåta. ■

Reflexioner efter fullmäktigemötet
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Slovakiska läkare har nu 
avslutat sina protester 
och återgått i arbete. Den 
3 december tecknade re-
geringen äntligen ett av-
tal om att höja lönerna. 
Bakgrunden är att det i 
Slovakien rått undantags-
tillstånd efter att 2 000 
läkare hotat att säga upp 
sig på grund av dåliga lö-
ner. I sitt missnöje läm-
nade de in sina avskeds-
ansökningar om inte sta-
ten gick med på kraven. 
Läkarna protesterade 
också mot dålig arbets-
miljö och underbeman-
ning, vilket får yngre lä-
kare att fly landet. Undan-
tagstillståndet gjorde att 
läkarna som vägrat ar-
beta riskerade att dömas 
till böter, till och med 
fängelsestraff.

Med anledning av situa-
tionen i Slovakien utfär-
dade CPME i slutet av no-
vember en deklaration 
som tog ställning för lä-
karnas rättigheter. CPME 
är en läkarorganisation 
som representerar 27 eu-
ropeiska länders läkaror-
ganisationer, inklusive 
Sveriges läkarförbund.

Med deklarationen rik-
tade CPME en skarp pro-
test mot den slovakiska 
regeringens tillväga-
gångssätt. CPME uppma-
nade Slovakiens besluts-
fattare till sans och att 
lösa problemen som upp-

stått genom fortsatta dis-
kussioner.

Slovakiens premiärmi-
nister Iveta Radicová har 
skyllt på eurokrisen när 
hon förklarat att undan-
tagstillstånd infördes på 
15 statliga slovakiska 
sjukhus runt om i landet. 

Enligt uppgift från den 
tjeckiska läkarorganisa-
tionen har den slovakiska 
regeringen försökt rekry-
tera strejkbrytare från 
omkringliggande länder. 
Den tjeckiska läkarorgani-
sationens president, Mi-
lan Kubek, har i en skri-
velse till organisationens 
medlemmar påtalat det 
oacceptabla i att anta ett 
sådant erbjudande. Det 
vore både oetiskt och stri-
dande mot kollegialiteten, 
skriver han och fortsätter:

»Våra slovakiska kol-
legor är inte ansvariga för 
de eventuella risker som 
uppstått när det gäller pa-
tienternas hälsa och sä-
kerhet. Ansvaret ligger på 
den slovakiska regering-
en som förslösat flera må-
nader i stället för att lösa 
krisen.«

Genomsnittslönen för 
en läkare i Slovakien är 
760 euro (6 900 kronor). 
Läkarfacket har krävt lö-
ner på motsvarande 
10 000–20 000 kronor, 
men så mycket får de inte, 
enligt uppgifter från ny-
hetsbyrån AFP. ■

CPME stöttade slovakiska läkare
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