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   ■ nyheter

attestordning, det fanns bara 
en muntlig attest, det har ar-
betats fram nu. Och man har 
tagit fram ekonomisk redo-
visning inför varje styrelse-
möte, säger Maria Källberg.

För den tredje ledamoten, 
Marta Christensson, andre 
vice ordförande i Karolinskas 
läkarförening, är det främst 
ordföranden Thomas Flodins 
ledarskap som är skälet att 
till hon för ett par veckor se-
dan meddelade presidiet att 
hon slutar med omedelbar 
verkan.

– Jag har förtroende för 
styrelsen i Stockholms läkar-

förening generellt, men jag 
har inte förtroende för Tho-
mas Flodin som ordförande. 
Jag tycker att han står för ett 
odemokratiskt ledarskap, sä-
ger Marta Christensson.

Droppen för henne blev när 
ingen från Karolinska valdes 
att sitta med i Centrala Saco- 
gruppen, CSG, som är en vik-
tig förhandlingspart mot 
landstinget.

– Thomas Flodin bestäm-
mer i praktiken vilka som sit-
ter i CSG eftersom han före-
slår kandidater. Det är en 
 bestraffning att ingen från 
Karolinska fick frågan.

Michael Lövtrup

Ordföranden för Stockholms 
läkarförening, Thomas Flo-
din, säger att föreningens 
ekonomi har skötts enligt 
stadgarna. Föreningen har 
dock tillsatt en oberoende 
granskare som ska titta på 
de ekonomiska rutinerna.

Thomas Flodin vill inte spe-
kulera i orsakerna till att 
Marta Christensson inte har 
förtroende för honom, utan 
säger bara att det är tråkigt att 
hon lämnat styrelsearbetet. 

– Jag har uppskattat henne 
oerhört mycket som en del av 
vårt presidium.

Han tillbakavisar samti-
digt att de ledamöter från Ka-
rolinskas sektion som ifråga-
satt styrelsens arbetssätt 
skulle ha behandlats illa av 
den övriga styrelsen.

– Det kan jag inte hålla med 
om. Styrelsens majoritet har 
inte accepterat den syn som 
de givit uttryck för och det 
kan man uppleva som nega-
tivt. Men det måste man fin-
na sig i, det är så man jobbar i 
en styrelse.

Kritiken från Karolinskas le-
damöter om att de haft för 
dålig insyn i föreningens eko-
nomi och inte fått vara med 

och fatta vissa 
beslut tycker 
inte Thomas 
Flodin att det 
finns fog för.

– Nej, det 
tycker jag inte. 
Vi har ett stad-
geenligt sy-
stem för hur 
vår ekonomi 
hanteras. Den sköts av an-
ställd ekonomipersonal, 
granskas av revisorer och fö-
reläggs styrelsen före full-
mäktige.

Likafullt har StLF under 
hösten förtydligat attestruti-
nerna och infört en noggran-
nare ekonomiredovisning för 
styrelsen. Enligt Thomas 
Flodin beror detta dock inte 
på kritiken från Karolinskas 
sektion.

– Det är något vi började 
reflektera över redan i våras i 
samband med att vi anställde 
en ny ekonomiansvarig.

Man har också bestämt att 
Bernhard Grevin, tidigare 
ordförande för Läkarförbun-
det, ska granska föreningens 
ekonomirutiner.

– Den här ryktesspridning-
en om att vår ekonomi inte 
skötts bra har pågått några 
månader och det här är ett 

sätt att bemöta det.
En del av kritiken från le-

damöterna från Karolinska 
handlar om att styrelsen haft 
dålig insyn i de förmåner och 
ersättningar som presidiet 
haft. Bland annat ska man 
aldrig ha fått godkänna inkö-
pet av ny förmånsbil till Tho-
mas Flodin 2010.

Thomas Flodin säger att 
det fattades beslut vid full-
mäktigemötet 2003 om att 
ordföranden kunde välja en 
bil i stället för arvode, och att 
man därefter bytt bilen vart 
tredje år enligt den rutin som 
funnits på Läkarförbundet. 
Därför behövdes det inte nå-
got formellt styrelsebeslut.

Det är du själv som fattat 
beslutet att det var dags 
att byta?

– Jag och kansliet, det är ju 
inte jag som attesterar faktu-
rorna, det är ekonomiansva-
rig som attesterar.

Är det korrekt att den se-
naste bilen hade ett in-
köpspris på över en halv 
miljon?

– Ja, fast då bytte vi samti-
digt in den tidigare bilen, så 
nettokostnaden blev väl ca 
300 000 kr, säger Thomas 
Flodin, som tillägger att han 
nu har köpt loss bilen och i 

stället har månadsarvode.

Den konflikt som till att börja 
med rörde det interna styrel-
searbetet har nu utvecklats 
till en förtroendeklyfta mel-
lan Karolinskas sektion och 
styrelsen för StLF. Sektio-
nens fullmäktigemöte har 
antagit en skarpt formulerad 
uppmaning till sin styrelse 
om att låta granska eventuel-
la oegentligheter i StLF:s eko-
nomi och i synnerhet arvode-
na till styrelsen (se Läkartid-
ningen.se). Samtidigt har års-
mötet skjutits upp eftersom 
man inte lyckades hitta nya 
kandidater efter de presidie-
ledamöter som hoppar av ef-
ter konflikten med StLF:s 
styrelse.

– Det är klart att det är oro-
ande att den här stora sektio-
nen inte har en ledning. Jag 
hoppas att man tar sitt ansvar 
som sektion och tillsätter en 
styrelse. Sedan måste vi ha en 
dialog mellan den nya styrel-
sen och Stockholms läkarför-
ening, säger Thomas Flodin.            

Michael Lövtrup

Thomas Flodin

Karolinska universitetssjukhusets läkarförening protesterar  
– flera ledamöter har lämnat styrelsen.

Thomas Flodin: »Man måste finna sig i  
att majoriteten har en annan uppfattning«

Karolinskas ledamöter lämnar styrelsen     för Stockholms läkarförening

läs även Debattartikel från 
Sektion Karolinska och svar från 
styrelsen för Stockholms läkarför
ening på sidan 2367.




