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INLEDNING 
 

Västerbottens Läns Läkareförening - en vital 100 åring 
Av Sven-Ola Hietala 

Född den 2 september 1936 i Övertorneå, Norrbotten. Med. lic och l
läkare 1966. Specialistkompetent i röntgendiagnostik och röntgenbehan
1971 samt i Nukleärmedicin 1997.  Disputerade 1973 på en avhandling om 
urinblåsecancer och angiografiska förändringar efter strålbehandling. Po
doc. vid Department of Radiology , Medical College Richmond Virgina,USA 
1975-1977. Därefter överläkare i Diagnostisk Radiologi och Nukleärme
med olika chefsbefattningar i Umeå. Professor och prefekt vid Institutionen för 
Diagnostisk Radiologi och senare Strålningsvetenskaper fram till so
2002. Ordförande VLF 1987-1991, därefter vice ordförande i olika perioder, 
centrala uppdrag i Sveriges Läkarförbund och Universitetslärarföreninge
samt lokalt förhandlingsansvarig på den statliga sidan. 
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En återblick vid ett jubileum som detta innebär vanligtvis en uppräkning av händelser

stskrift ger vi till en början en kort historisk exposé. Skilda fackliga aktiviteter 

Många historiska minnesbilder finns även i personliga vittnesbörd som vi samlat i det 

 
och årtal som varit milstolpar för skeenden och aktiviteter som jubilaren varit med om 
under gångna år. Även om det skulle finnas en samlad dokumentation om Västerbottens 
läns läkareförenings tidigare verksamhet vore en detaljerad redogörelse av föreningens 
mångskiftande aktiviteter under ett helt sekel knappast meningsfull och i varje fall inte 
lättläst.  

I denna fe
kan på så sätt lättare förklaras och förstås om de placeras i rätt tidssammanhang. Vi ger 
också läsaren insyn i det persongalleri som under det gångna seklet  format föreningen 
och fört dess talan. Här passerar många namnkunniga män revy men bara enstaka 
kvinnor, ity föreningens historia återspeglar också det samhälle den var del av och 
verkade i under skilda tidsepoker.  Ett axplock från bevarade protokoll ger smakprov på 
tidstypiska ärenden och beslut.  

som vi kallar ”Minnenas arkiv” Det är i regel berättelser av kollegor som gett läkar-
föreningen sina tjänster, antingen direkt som valda förtroendemän eller i alla fall som 
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allmänhetens tjänare. Som en röd tråd genom samtliga berättelser går nämligen det 
starka personliga engagemanget. 

Förre chefsläkaren Hans Almquist i Lycksele tar med oss på en fängslande och lärorik 

 

 ge plats för en ny typ av standardsjukhus. För 40 år 

rk i 

teter och de byggde upp 

nder föreningens första halvsekel 

historisk odyssé i Lappmarkerna, där vi möter kloka gubbar och gummor och till och 
med Carl von Linné på sin turné genom Norrland. Där finner vi den förste provinsial-
läkaren i Lycksele kyrkby, Johan Ångström som var lärd och kunnig i naturveten-
skaperna precis som sin mer namnkunnige broder, fysikern Anders Ångström i Uppsala. 

Längre fram i tiden gör vi ett besök i den lilla stugan i Vilhelmina där vi möter Ingemar 
Hermansson, som med stor inlevelse berättar om sin läkargärning och ger oss en måle-
risk skildring om många unika människoöden och om möten med genuina och naturnära 
människor som han lärt att älska.  

De små stugorna fick så småningom
sedan byggdes nämligen det stora fina lasarettet i Lycksele, på den tiden snudd på att 
vara ett skrytbygge, ett monument för framtidstro och utveckling i Södra Lappland.  

Till det nya lasarettet kom Hans Almquist, på flykt undan professor Erik Ask-Upma
Uppsala. Som desertör hade han funnit tillfälligt skydd hos ”Askens” Lundakollega Nils 
Söderström och fick av honom rådet att fortast möjligt söka sig till ett avlägset och 
undangömt ställe utom räckhåll för ”Askens” hårda regemente. 

Samtidigt kom flera och sedermera kända läkare i olika speciali
en samlad hög medicinsk kompetens inom det nya lasarettet. Då fanns en stark 
framtidstro och vilja att påverka utvecklingen, som bland annat tog sig uttryck i ett allt 
större fackligt engagemang bland läkarna och i ett ökat politiskt samhällsarbete i 
riksdag, landsting och kommuner. Läkarna både ville och kunde påverka sjukvården 
och dess utveckling. Det illustreras bäst genom att citera förre anestesiöverläkaren Jack 
Lundström i Skellefteå, själv politiskt aktiv i kommun och landsting under lång tid; ”I 
grunden handlar det nog alltid om att man tror att man kan bidra till att göra samhället 
bättre genom att initiera positiva förändringar och, lika viktigt, att motarbeta 
förändringar som man upplever skulle bli negativa”. 

Om det aktiva och mångskiftande fackliga arbetet u
förtäljer biträdande lasarettsläkaren vid Umeås medicinska klinik Gunnar Sebardt, som 
ger en fängslande expose om Västerbottens läns läkareförening, om dess egentliga upp-
gift som läkarnas fackliga företrädare men också om föreningens betydelse i kunskaps-
förmedling och inte minst som festarrangör. Många renommerade läkare och fackliga 
representanter medverkade sålunda vid föreningens vår- och höstmöten t.ex. lapp-
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marksdoktorn Einar Wallquist, generaldirektören i Medicinalstyrelsen Artur Engel, 
centralstyrelsens ordförande i Läkarförbundet Dag Knutsson och den än idag ständigt 
aktuelle medicinprofessorn Lars Werkö. Det går inte att ta miste på att föreningens mö-
ten under denna tid omgavs av fest och glamour. Det var kunskap och kultur i en trevlig 
blandning. Föreningens 50-års jubileum år 1952 var tydligen en mycket pampig fest 
med celebra gäster som fick vara med om en ståtlig bankett där ett bejublat spex, skrivet 
av öronläkaren och spexmakaren Brynolf Fromm uruppfördes. Det var nog roligare 
förr! 

 Förvisso har Västerbottens läns läkareförening haft ett mycket händelserikt förflutet 

ll övre Norrland 

icinöverläkaren Ingmar Lafvas i Skellefteå tecknar färgrika och träffande 

och har vuxit upp och utvecklats jämsides och tillsammans med akademin och den mo-
derna sjukvården i Västerbotten och Norra Regionen. Historien förtäljer att endast 5 år 
efter bildandet av föreningen flyttades lasarettet i Umeå, med anor från 1785, från 
kvarteret Brogården som låg ”utom westra Tullen på ett högt enskilt ställe nära Elfwen”. 

På grund av rasrisken bestämdes att bygga ett helt nytt lasarett i andra änden av staden 
ett stycke nedströms på Ålidbacken där det nu ligger. Det nya lasarettet var 
inflyttningsklart i september 1907 med 140 vårdplatser. Utbyggnaden har sedan under 
1900-talet gått slag i slag. Den verkligt stora expansionen kom på 1950-talet då 
statsmakterna beslöt att lasarettet skulle få växa till ”rikssjukhus” för Norrland och att 
högskoleutbildning för läkare och tandläkare skulle förläggas till Umeå. Under 1960-
talet kom så beslutet att lasarettet skulle bli regionsjukhus för Övre Norrland. Det har så 
småningom väl kvalificerat sig som ett Norrlands Universitets sjukhus. 

Glimtar från just tiden när kampen att få högskoleutbildning förlagd ti
fördes, kommer fram i samtalet med förre anestesiöverläkaren i Umeå Anne-Marie 
Thorn Alquist. De främsta och aktiva förgrundsfigurerna från denna tid är för oss alla 
bekanta, men det är just därför viktigt att påminna om många andra nödvändiga och 
betydelsefulla pionjärinsatser som enskilda läkare, politiker och tjänstemän både då och 
därefter bidragit med till universitetets och sjukvårdens framgångsrika utveckling i 
Norrland. 

Förre med
minnesbilder från tiden för universitetssjukhusets tillkomst. I den inre medicinen 
härskade på den tiden en av ”Askens” vasaller, visserligen i samma anda men utan 
samma karisma som sin berömde läromästare. Många andra profiler från denna tid 
träder fram i historiens återsken. Dessa och många fler var även proffs som yrkesmän 
och lade grunden till det moderna sjukhuset av idag. 
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På tvåhundra år har alltså lasarettet vuxit från en enda stuga med åtta sängar till ett 
utbildnings- och forskningscentrum med tillgång till modern avancerad teknik och sjuk-
vård kombinerad med hög personlig kompetens.  

Jubilaren Västerbottens läns läkareförening kan sålunda se bakåt på en engagerad och 
framgångsrik verksamhet i patienternas, sjukvårdens, samhällets och läkarnas tjänst och 
kan därför med stor tillförsikt gå in i sitt andra verksamhetssekel. Det är en synnerligen 
vital 100 åring med en omfattande erfarenhet som börjar sitt andra sekel för att med 
framåtanda och entusiasm möta en ännu bättre tid än vår, nämligen framtiden. 

 

Vi gratulerar och önskar lycka till ! 

Sven-Ola Hietala  
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HISTORIK 
 

VLF 100 år, vad kan protokollen förmedla? 
Av Ola Winsö 

 

Född 1952 i Lund. Skellefteåbo några år i mitten på 50-talet, därefter 
uppvuxen och utbildad i Göteborg. Med.kand 1973. Läkarexamen 1977. Leg. 
Läkare 1979. Specialisr i anestesi och intensivvård 1984. Med. Doktor 1985. 
Docent i anestesi 1992. Sedan 1998 anställd vid Umeå Universitet som lektor i 
anestesi och intensivvård. Medlem i VLF`s styrelse sedan 2001. 

 

 

 

 
Att läsa gamla fackliga protokoll ger en god träning i telegramstilsläsning. Med detta 
menas att skelettet serveras, men mycket av den värdefulla bakgrundskunskapen nämns 
inte, utan den förutsättes bekant. Vad kan då gamla VLF-protokoll förmedla? Jo, en 
livaktig förening som gradvis ökade sin mötesfrekvens, gradvis fick en större styrelse 
och som successivt ändrade inriktning på sitt arbete. Tidigt var VLF en förening med 
något eller några ambitiösa möten per år som tydligt fokuserade på medicinsk 
fortbildning och social samvaro. Med åren ändrades innehållet i styrelseprotokollen till 
att allt mer övergå till att vara den lokala läkarkårens fackliga kanal. 

Det äldsta bevarade protokollet i VLF´s arkiv är från den 20/6 1956. Vid mötet den 
dagen var den allt annat överskuggande frågan inrättandet av en ordinarie tjänst som 
barnpsykiater i länet. En fråga som då varit aktuell under ett par år, men som förhalats 
av landstinget. Mötet resulterade i en skrivelse 

År 1957 avhölls 3 styrelsemöten (17/1, 9/6 och 10/10). Vid mötet den 10 oktober 
diskuterades läkarbehov och läkarbrist. I diskussionen framkom att Norrbottens 
landstingsanställda läkare hade 15 % rabatt på inrikes flygbiljetter, vilket Västerbottens 
läkare inte hade. Sekreteraren fick i uppdrag att kontakta flyget, men ansökan om rabatt 
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mellan Nordmaling och Stockholm avslogs senare. I protokollet nämns också att 
författarinnan Sara Lidman deltog i mötet. 

År 1958 avhölls 4 styrelsemöten (25/2, 17/5, 10/9 och 22/11). Aktuella frågor vid 
novembermötet var regionsjukvårdens planering och information från Salus om den 
planerade gruppsjukförsäkringen. 

Vid 1959 års första styrelsemöte föreslog skattmästaren en höjning av medlemsavgiften 
till 20 kronor. Samma år ventilerades frågan om förstärkt Norrlandsrepresentation i 
Centralstyrelsen. Till inval föreslogs lasarettsläkare Gunnar Sebardt och 
regementsläkare Anders Malmberg. Vid mötet 3/10 konstaterades bl.a. att en medicinsk 
studentförening var under bildande i Umeå, och  det beslutades att till studenterna 
skänka en ordförandeklubba.  

På annan plats i denna skrift finns kontakterna mellan Vasa och VLF beskrivna. Som 
tillägg till protokollet från den 3/10 rapporterades från det gemensamma 
Finlandssvenska mötet i maj 1959. Vasa stod som värd, med följande program; 

Lördag 16/5;  Efter Sverige-båtens ankomst privat samvaro i Vasa-kollegors hem 

Söndag  17/5;  Frukost jämte damer i sjukhusets matsal, därefter rond.  
Eftermiddagen ägnades åt vetenskapliga föredrag på tema 
antethorakal esofagusplastik, sjukhusväsendets utveckling i 
Finland, erfarenheter av tympanoplastik, den breda bandmasken 
och B 12 vitaminet. Dessutom diskuterades autoimmuna sjukdomar 
och slutligen intravenös narkos under förlossningens slutskede. 
Mötet avslutades med sightseeing följt av middag.      

Under en period hölls det gemensamma möten mellan Västerbottens läkarförening och 
kollegorna i Vasa. I juni 1966 inbjöds således till ett 3 dagars möte med tid för 
orientering om och rundvandring på Umeå Universitet, middag hos kollegor, shopping, 
vetenskapliga förhandlingar och subventionerad middag på Sävargården. !972 finns 
omnämnt att man deltog i ett möte i Vasa. Men när VLF 1980 fick en inbjudan att 
deltaga i firandet av Vasa läkarförenings 75-årsjubileum inskränkte sig 
uppmärksamheten, på grund av en sjöfolkskonflikt, till ett telegram   

1969 var ett viktigt år, då propositionen om enhetstaxa och nettobetalning i all offentlig 
öppen vård presenterades. En proposition som på ett genomgripande sätt skulle komma 
att förändra läkarnas arbetsvillkor, genom införandet av reglerad arbetstid, och påverka 
inkomstförhållanden inom läkarkåren genom att bidra till en mera rättvis 
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inkomstfördelning. Många kollegor fick se inkomstsänkningar medan andra fick 
inkomstförbättringar. Lokalt fackligt ansåg man att fullmäktige borde rösta ja till 
förslaget. Att ekonomin var en viktig fråga vid denna tidpunkt illustreras av att man som 
”dragplåster” till 1970 års höstmöte planerade en paneldiskussion med den klarsynta 
rubriken ”Hur mycket kommer Er reallön att sjunka under 1970-talet?”   
En samtidig stor fråga var svenska med.kand förbundets anslutning till läkarförbundet. 
Årsavgiften, som i många år varit 30 kronor, höjdes till 40 kronor. 

Några viktiga fackliga frågor under 1970-talet 
1971  Kärvt förhandlingsläge, konfliktvarsel och extra utdebitering 

1972  AT-frågor 

1973  Samarbete läkare-pressen 
 Avtal om facklig företrädare 
 Privatpraktiserande och enhetstaxesystemet 
 Central läkemedelskommitté 
 FV-utbildning för underläkare 

AT-frågor 

1974 FV-utbildning 

1975 Patient-läkarkontinuitet 
Lagen om anställningsskydd 

1976 Vakanssituation 
Konvertering av särskild arbetstid 

 Landstingets läkartjänstprogram 
 Restriktivitet med rökning vid sammanträden 

1977 Ledighet med lön för fackligt arbete 
 Målsättning med skyddsombud 
 Primärvårdsutredning 

1978 Jourverksamhet i öppen kontra sluten vård i Umeå 
 Jourkompensation och semesterproblem i Umeå sjukvårdsdistrikt 
 Veckovila 

1979 Avtal för fackligt arbete på arbetstid 
Rast, veckovila 

 Kanslisttjänst på halvtid diskuteras, med positivt gensvar från Läkarförbundet 
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Några viktiga fackliga frågor under 1980-talet 
1980 Dystert förhandlingsläge 
 Översyn av totalbemanning 
 Solidarisk läkarförsörjning 

1981 Facklig arbetstid 
Totalbemanningsarbete 

 Kärvt förhandlingsläge, avtalslöst tillstånd 
 Läkarförbundet begär utträde ur SACO/SR, men beslutar senare att vara kvar. 

1982 Tufft förhandlingsår, både på det nationella och regionala planet.  
Centralt är avtalsförhandlingen långdragen och svår. Lokalt avtal om avsteg 
från arbetsmiljölagen sägs upp, samtidigt som landstinget säger upp det lokala 
avtalet gällande uttag av kompensationsledighet inom 12 månader. Detta 
innebär att kontant ersättning skall utbetalas efter 3 månader om 
kompensationsledighet ej kunnat beredas. 

1983 Lokala förhandlingar på tema LAS (lagen om anställningsskydd) leder till 
tillsvidareanställning av vikarier enligt Arbetsdomstolens uppfattning. 

 Förfrågan angående ”datorer i sjukvården” 

1984 Jourbefrielse under graviditetens sista 60 dagar 
 Dagmarpropositionen 
 Läkartjänstplanering 

1985 Lönesättning via lokala löneförhandlingar introduceras 
 Mobilisering inför 1986 års avtalsrörelse, inklusive konfliktplanering 

Bengt Georén utses till dataansvarig läkare för den fackliga bevakningen av 
datoriseringsfrågor.  

 Facklig representation i basenhetsråden. 
Läkartjänstplaneringen, eller totalbemanningsplanen fastställdes, men utan 
tidsram för genomförandet. 
Från och med 1/1 1986 har underläkarna 40 timmars arbetsvecka. Som en 
följd av detta diskuterades inväxling av särskild arbetstid.  

1986 Fortsatt konfliktplanering, som kulminerade med att strejkvarsel lades av 
SACO-SR/K till torsdag 860522. Vid ett extra representantskapsmöte 860624 
förelåg en något besviken stämning över frånvaro av resultat av konflikten. 
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Man menade att konflikten hamnat fel i tiden, emedan den skulle ha blivit 
verkningslös under semestertid.  

Stämningarna efter konflikten kan utläsas i protokollet fört vid styrelsemötet 
860930, där det framgår att medlemmarna i VLF var negativa till 
medlingskommissionens slutbud, men att de även var negativa till ett 
återupptagande av konflikten. Från flera delar av landet framkom besvikelse 
över SACO:s ja till medlingskommissionens bud trots läkarförbundets nej.  

Utfallet av konflikten aktualiserade på nytt frågan om läkarförbundets fortsatta 
existens i SACO/SR. 

Bland övriga frågor det året kan nämnas; 

Nedskärningar inom sjukvården i Västerbotten 
 Läkarrekryteringsgrupp 

Beslöt årsmötet införskaffa en ordbehandlingsmaskin till styrelsen.   

1987 Subgruppering inom VLF´s styrelse diskuterades, med en uppdelning på 
avtals- och förhandlingsfrågor, arbetsmiljö- och skyddsfrågor, utbildning och 
rekrytering, sjukvårdsekonomi och administration samt läkarutbildning och 
forskning. 

I efterdyningarna till konflikten fokuserades på de lokala förhandlingarna, som 
fick mycket utrymme i protokollen 

 Frågan om införandet av jourschabloner i Umeå väcks av chefläkaren. 

Införskaffandet av en dator till föreningen hade skjutits upp, på grund av att 
läkarförbundet uppmanade till detta med hänsyn till samordning med 
förbundets system. Vid mötet 870428 beslöts att beställa en Macintosh-apparat 
med skrivare och extern diskenhet.  

 MSF – Umeå får en adjungerad plats i VLF:s styrelse. 

1988 Arbete i projektgruppen för thoraxkirurgin i Umeå.  

Det årligen återkommande SNOR-mötet (Samarbetsorganet norra regionens 
läkarföreningar) avhölls 880325. En väsentlig del av mötet ägnades frågor 
rörande Samverkansnämnden norra sjukvårdsregionen. Man beslöt också 
stödja förslaget om utökning av antalet utbildningsplatser vid läkarlinjen i 
Umeå.  
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Årets lokala revisionsförhandlingar blev mycket utdragna på grund av 
betydande oenigheter beträffande principerna för förhandlingarna, vilka som 
var vikariatsanställda och om arvodena till universitetsanställda. 

1989 Vid årets första styrelsemöte summeras de långdragna lokala revisionsförhand-
lingarna. VLF föreslår att de kommande lokala förhandlingarna bör föras på 
sjukvårdsdistriktsnivå. 

Utökad läkarutbildning diskuteras, och VLF är positiv under förutsättning att 
tillräckliga resurser tillförs. 

Ingrid Granath utses till föreningens ombudsman, och tillträder sin tjänst 
890901. 

Årets lokala revisionsförhandlingar avklarades i ett mera gynnsamt förhand-
lingsklimat. 

ULF-möten (Universitetsorternas läkarföreningar) får anses etablerade. VLF 
erbjuder sig att stå som värd för det 5:e mötet 3-4/5 1990. 

Några viktiga fackliga frågor under 1990-talet 
1990 Ingrid Granath får formell tillsvidareanställning som föreningens kanslichef 

Namninsamling och möten mot landstingets besparingsplaner 
 Nytt avtal med en uttalad arbetsmiljösatsning 
 Löneskillnader mellan män och kvinnor diskuteras  

1991 Avstegsavtal om jour och beredskap 
 Chefsöverläkarreformen 
 DRG (Dos-relaterade grupper) 
 ST-reformen 

1992 Datorisering av journaler kommer upp på agendan 
SACO-SR rådet på landstingsnivå upplöses, liksom det lokala SACO-rådet i 
Umeå. 

1993 Samverkansavtal mellan landstinget och arbetstagarorganisationerna 
Husläkarreformen 

1994 Fortsatt diskussion om husläkarreformen  
Svåra centrala förhandlingar, med ”mjukstrandning” och begäran om medling. 
Konflikt  
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Förhandling om avskaffandet av SARB (särskild arbetstid), som leder till att 
SARB avskaffas från och med 1995 

 Manifestation mot nedskärningar i vården 

1995 Schemaläggning diskuteras. 
 ”Storkliniker” eller ”länskliniker” börjar diskuteras  
 Förhandling om flextidsavtal 

1996 Arbetsmiljöarbete fokuserar på den psykosociala arbetsmiljön 
 Övertidsregistrering, jourkompensationsuttag 
 Organisation, divisionsindelning 

1997 Fortsatt fokus på arbetsmiljö, där en tuff arbetsmiljö leder till långtids-
sjukskrivningar och utarbetade kollegor. 

 Personalpolitik 
 Läkarassistenttjänster för läkarstuderande diskuteras 

1998 Studierektor för slutenvården 
 Rekryteringsproblem till Umeå sjukvård 

Kollegialt nätverk för läkare, med målsättning att bistå vid missbruksproblem, 
familjesociala problem, anmälningsärenden mm. 
Nytt reviderat jämställdhetsprogram diskuteras vid lokalföreningarnas 
representantskap 

 Klarar datasystemen milleniumskiftet ? 

1999 Fortsatt fokus på arbetsmiljö, ökad långtidssjukskrivning och personalbrist 
Yrkesinspektionen gör ett vitesföreläggande mot Umeå sjukvård på 1 miljon 
kronor, med krav på åtgärder före januari 2 000. kritik mot arbetsmiljöplaner-
nas utformning. 

 VULF möter Margareta Andrae, Umeås nya studierektor  
Marginaliseras läkaren inom vården? Hur är läkaren delaktig i utvecklings-  
och kvalitetsprocessen? 

 Generisk substitution på apoteken aktualiseras. 
 Forskningens villkor, hur rekrytera forskare? Incitament? ST-forskartjänster ? 

 

12 



VLF  Jubileumstidskrift  2002 

Några viktiga fackliga frågor inför 2000-talet 
Många av de frågor som var aktuella i slutet av 1990-talet bär vi med oss också efter 
milleniumskiftet. Arbetsmiljöfrågor, som jourtjänstgöringens villkor och stress på 
arbetsplatserna, som leder till utbrändhet, är viktiga fackliga frågor som ännu inte funnit 
sin lösning. Sett ur landstingets perspektiv är den sviktande befolkningsutvecklingen 
och därmed ett sviktande skatteunderlag viktiga frågor, som har lett till att man ser över 
sjukvårdens organisation. Inom ramen för ”Genomlysningen” pågår således ett arbete 
mot gemensamma länskliniker, ett arbete som säkerligen kommer att kräva ett stort 
fackligt engagemang. Inom givna snäva ekonomiska ramar kommer med all säkerhet 
det fortsatta budgetarbetet att präglas av sparbeting och hot om neddragningar. Ett 
fortsatt jämställdhetsarbete är också viktigt. Det blir också allt tydligare att den 
datorisering som gradvis har ägt rum sedan mitten av 1980-talet inte är bekymmersfri, 
utan att den kan vara en källa till frustration. Datoriseringen har redan förändrat vårt 
arbetssätt, och detta kan bli ännu tydligare i framtiden. 
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Ordföranden och sekreterare under årens gång. 
Av Ola Winsö 

 

Ordföranden  1902 - 1955 
1902-04 Sven Cronberg 
1905-10 Helge Rödén 
1911-21 Adolf Lundh 
1922 Erik Björnwall 
1923 Henning Eurén 
1924-25 Fredrik Gernandt 
1926-28 Gösta Bohmansson 
1929-30 Per Lundgren 
1931 Åke Åkesson 
1932 Werner Möller 
1933 Ernst Eriksson 
1934 Sören Wahlgren 
1935 Magnus Lagerlöf 

1936 Sven Ekvall 
1937 Erik Rydmark 
1938 Georg Abrahamsson 
1939 Sven Junghagen 
1940 Gösta Rudell 
1941 Per Lundgren 
1944 E Schildt 
1947 A Fagerström 
1949 Brynolf From 
1951 Sixten Hemmingsson 
1953 G.W Lundquist 
1955 Sigrid Nygren 
 

Sekreterare  1902 - 1955 
1902-04 Ludvig Rosén 
1905-09 Carl Malmqvist 
1910-17 Nils Berglund 
1917-21 Henning Eurén 
1922-23 Sigfrid Ström 
1924-26 Gösta Runström 

1927-31 Åke Wilton 
1932-40 Per Lundgren 
1941 Sixten Hemmingsson 
1948 Gunnar Sebardt 
1955 Hans Öigaard 
 

Ordföranden och sekreterare  1956 - 2002 
1956 Ordf. Nygren  Sekr. Hans Öigaard 
1958 Ordf. Gunnar Redell Sekr. Ingmar Bergström 
1960 Ordf. Ivar Sandberg Sekr. Hans Öigaard 
1962 Ordf. Folke Lindwall * 
1962 Ordf. Per Lundström Sekr. Hans Öigaard  
1964 Ordf. Karl-Gustav Thimner Sekr. Hans Öigaard 
1965 Ordf. Erik Frisell Sekr. Per Sennerfeldt 
1966 Ordf. Sverker Johansson Sekr. Maj Levander-Lindgren 
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1967 Ordf. Stig Borgström  Sekr. Per Berg 
1968 Ordf. Hans Möllerberg Sekr. Per Berg 
1969 Ordf. Ivar Holmquist Sekr. Per Berg 
1971 Ordf. Folke Lithner Sekr. Orvar Finnström  
1973 Ordf. Dan Holmlund Sekr. Bert Isaksson 
1974 Ordf. Pelle Berg Sekr. William Thorburn 
1977 Ordf. Ulla Söderström Sekr. William Thorburn 
1978 Ordf. Ulla Söderström Sekr. Johan Fischer 
1979 Ordf. Ulla Söderström Sekr. Rolf Burman 
1981 Ordf. Anne-Marie Thorn-Alquist Sekr. Rolf Burman 
1982 Ordf. Bert Isaksson Sekr. Rolf Burman 
1983 Ordf. Bert Isaksson Sekr. Lars Almersson 
1984 Ordf. Leif Rosenhall Sekr. Lars Almersson 
1985 Ordf. Leif Rosenhall Sekr. Torbjörn Gustafson 
1987 Ordf. Sven.Ola Hietala Sekr. Torbjörn Gustafson 
1989 Ordf. Sven.Ola Hietala Sekr. Richard Löfvenberg 
1991 Ordf. Lars-Åke Idahl Sekr. Richard Löfvenberg 
1996 Ordf. Lars-Åke Idahl Sekr. Karin Henriksson-Larsén 
1997 Ordf. Bengt Olson Sekr. Mikael Lundborg 
 

*  Folke Lindwall ersattes av Per Lundström pga. tjänstgöring i Korea. 
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MINNENAS  ARKIV 
 

Sjukvårdens utveckling i Lappmarken 
Av Hans Almqvist 

 

Född  1937 i Eskilstuna. Studentexamen 1956 i Eskilstuna. Med.kand. i Uppsala 
1958. Med.Lic. i Uppsala 1965. Geriatriker vid Lycksele lasarett 1969-2002. 

 

 

 

 

 
I begynnelsen var människan hänvisad till friskvård, egenvård, kloka gummor och dito 
gubbar samt magi och dylikt för sin hälso- och sjukvård. Man gjorde vad man kunde för 
att hålla sig frisk och några säkra hållpunkter för att man aktivt tagit liv med hjälp av 
ättestupa finns inte. Folklivsforskare har dock påpekat att det är möjligt att gamla män-
niskor med påtagliga minnesrubbningar tagits av daga för att man skulle kunna bevara 
familjens muntliga traditioner så korrekta som möjligt. 

När Carl Linné, som själv var läkare, gjorde sin berömda resa till Lappland år 1732 
passerade han den nordligaste kollegan i Gävle. De ekonomiska tankar som började 
frodas vid denna tid hade som grund att en nations rikedom låg i en stor befolkning och 
att denna befolkning skulle vara så frisk som möjligt. Detta resulterade dels i inrättande 
av Tabellverket 1749, som skötte vår internationellt högtstående befolkningsstatistik, 
dels i att Provinsialläkartjänster inrättades i alla landsting i mitten av 1700 talet. En fält-
skärstjänst hade funnits vid Västerbottens Regemente sedan 1680 och ett Apotek i 
Umeå sedan 1726. Redan 1723 hade man diskuterat inrättandet av en läkartjänst i 
Västerbotten men den ansågs då obehövlig. Den första läkartjänsten i Västerbotten 
inrättades 1755 i Umeå, men innehavaren flyttade snart till Piteå, som låg mera centralt i 
det då vidsträckta Västerbotten. Det var först 1810 som Norrbottens län bildades. 
Mellan Västerbotten och Norge låg ett enormt område som kallades Lappmarkerna och 
som var uppdelade efter städerna vid kusten i Ume, Pite, Lule Lappmark. De definitiva 
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gränserna för dessa områden i Öster och Väster drogs först i slutet av 1800 talet. I 
Finland fanns Lappmark öster om Österbotten, och där har man valt att göra Lappland 
till ett eget län. 

Den förste läkare som besökte Södra Lappland var alltså Linné men han var ju bara på 
genomresa och inte särskilt imponerad av vad han såg och upplevde. 1830 fanns tre 
Provinsialläkartjänster i Västerbotten med stationering i Umeå, Skellefteå och Nysäter. 
Då inrättades i landet 8 befattningar som extra Provinsialläkare. En av dessa läkare 
skulle ha sin stationering i Lycksele kyrkby. Tjänsten blev dock obesatt förutom ett par 
år i slutet på 1830 talet. 1845 omreglerades tjänsten till ordinarie Provinsialläkare, men 
var trots detta vakant fram till 1853 då Johan Ångström tillträdde och verkade i bygden 
under 15 år. 

Vad mötte då doktor Ångström när han kom till Lycksele 1853? Distriktet omfattade 
ungefär nuvarande Södra Lapplands sjukvårdsdistrikt. Här bodde 13 000 invånare varav 
cirka 1000 var samer. Kyrkbyn Lycksele med anor från början på 1600 talet hade vuxit 
ganska sakta och omfattade vid den här tiden cirka 10 hushåll. Väg till Umeå fanns 
sedan 1826 med färjeställe vid Karonsbo. Den första bron blev färdig 1884. Vägar till 
kringliggande kyrkbyar som Stensele, Sorsele, Vilhelmina, Åsele och så vidare blev 
klara på 1870 och  80-talen. Elektrisk telegraf kom till Lycksele 1877, cirka 40 år efter 
det att denna uppfinning blivit kommersiellt användbar. Däremot fick man telefon-
förbindelse 1888, det vill säga endast 13 år efter Bells första lyckade telefonkonstruk-
tion. 

Johan Ångström, vars namn fortlever i Lyckselebygden, var även hemmansägare och 
landstingsman. Han var bror till den kände fysikern Anders Ångström, och var själv 
naturvetenskapligt intresserad och företog botaniska resor över hela Nordkalotten. 
Moss-släktet Ångströmia är uppkallat efter honom. Ångströms läkargäming skiljer sig 
naturligtvis mycket från dagens distriktsläkares. Från 1870 talet finns noterat att han 
hade cirka 3-4 patienter dagligen. Men Provinsialläkarens arbetsuppgifter handlade 
mera över att ha inseende över allmän hälsovård, vara observant på uppkomna epide-
mier, övervaka smittkoppsympning, ha tillsyn över barnmorskor och Apotek samt företa 
rättsmedicinska besiktningar och avge årsrapport i Sundighetskollegiet. 

En del tjänsteresor företogs, dock sällan för sjukbesök. Varje år skulle alla socknar i 
distriktet besökas för vaccinationens befrämjande. Under cirka 5 veckor på vårvintern 
avverkades då 100 mil för dessa resor. Man kan fråga sig om det inte var en omänsklig 
uppgift att vara ensam läkare i detta stora område. Redan 1858 fanns förslag om en del-
ning av distriktet. Ångström anger då att det borde finnas arbete för 4 läkare när bygd 
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blir uppbruten och vägar har byggts. Han föreslår stationeringsorterna Lycksele. Åsele, 
Vilhelmina och Stensele. Först 1873 delades dock distriktet, och Åsele lappmark av-
skiljdes från Lycksele och fick sin första läkare 1875. Vilhelmina och Tärnaby fick sina 
läkare i slutet på seklet. I början av 1900 talet fick Sorsele och Stensele också läkare. 

Slutenvården i Lappmarken tycks ha 
börjat 1855 när socknen hade rum i 
kyrkbyn där fattiga och sjuka fick vård. 
Länets första sjukstuga uppfördes i 
Lycksele i början av 1870 talet. Huset 
finns fortfarande kvar på Hamngatan 19 
men är ombyggt till oigenkännlighet. 
Där fanns 6 sängar i 3 rum samt ett kök 
där sköterskan med familj bodde samt 

badrum som också var operationssal. Sedermera byggdes sjukstugor runt om i distriktet. 
Lyckseles andra sjukstuga användes mellan 1895-1931, en ståtlig kupolförsedd byggnad 
som senare blev Folkets hus fram till dess den revs för drygt 20 år sedan för att lämna 
plats för nuvarande polishuset Lappland Yard.  

 I Lycksele hade läkaren en sjukskö-
terska som hjälp sedan sjukstugan 
byggdes i början av 70-talet. Apotek 
fanns från 1847 i Lycksele. Apote-
kare Hedin som verkade vid sekel-
skiftet var en märklig man. Vid en 
resa till Tyskland blev han intresse-
rad av den nymodiga automobilen 
och eftersom han hade en filial i Vin-
deln och hade problem att ta sig dit 
snabbt nog så inköpte han en Benz av 
1899 års modell. Den goda Apoteka-
ren kom aldrig till Vindeln med sin 

bil men den nyttjades i alla fall för smärre turer i Lycksele. Denna bil som var en av de 
10 första i Sverige finns bevarad på Länsmuseet i Umeå. 

I början av 1900 talet var sjukvården således tämligen väl utbyggd i Södra Lappland, 
men från 1893 och framåt diskuterades upprepade gånger om inte länet skulle ha ett 
tredje sjukhus någonstans i inlandet. Befolkningsmängden hade ökat mycket raskt och 
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uppgick till över 60000 personer 1950. Det var svårt att bestämma var ett framtida 
lasarett skulle vara beläget. Striden stod hård, främst mellan Vilhelmina, Stensele och 
Lycksele, men 1945 beslutade man att det skulle byggas i Lycksele. Det var en dröm för 
Arkitekterna att få planera ett nytt lasarett utan att behöva ta hänsyn till tidigare sjuk-
husbyggnader och det segrande förslaget ett höghus var mycket rationellt och revolutio-
nerande för sin tid. Inga långa korridorer och kulvertar behövdes för patienttransporter 
utan allt sköttes via hissarna. 

Det första patienterna togs emot i december 1961 och lasarettet invigdes officiellt i 
januari 1962. Det hade varit kostnadsberäknat till 11 miljoner och kostade 10, vilket var 
mycket pengar på den tiden. 

Vid starten fanns Invärtesmedicin med laboratorium, kirurgi med BB och operation 
samt en röntgenavdelning. Narkosläkare tillkom på 60 talet, och en liten intensivvårds-
avdelning inrättades på kirurgen 1. Långvårdsklinik, som senare bytte namn till 
geriatrisk klinik inrättades 1969. Konsulter inom ögon, öron och barn från Umeå 
utvecklades till självständiga kliniker dock utan vårdplatser. En psykiatrisk klinik 
inrättades med tonvikten på öppenvård, men under några år fanns även en 
vårdavdelning. Den psykiatriska slutenvården sker nu i Skellefteå. BB-verksamheten 
har utvecklats till en gynekologisk klinik, medicinkliniken har fått en dialysavdelning 
och geriatriken i samarbete med medicin en förstklassig strokeenhet. 

Parallellt med lasarettets utveckling har sjukstugorna moderniserats till minisjukhus. De 
landsvägsburna transporterna har kompletterats med en ambulanshelikopter som är 
stationerad i Lycksele. 

Sjukstugorna som ursprungligen tillkom på grund av förhållandena i Lappmarken med 
långa avstånd, dåliga vägar och ofta undermåliga bostäder ingår nu i ett elegant nätverk 
tillsammans med lasarettet i Lycksele. Tillsammans har de möjlighet att ge befolk-
ningen i Lappmarken en sjukvård som väl kan mäta sig med den som erbjuds i övriga 
delar av landet. Beklagligtvis minskar befolkningsunderlaget. Toppen på cirka 65000 
innevånare nåddes samtidigt som lasarettet invigdes men nu har befolkningstalet sjunkit 
till strax under 41000. Om denna utveckling inte vänder kanske man måste utfärda ett 
nytt Lappmarksplakat med samma innebörd som det ursprungliga från 1673 som utlo-
vade att man ”under 15 års tid må njuta förskoning för alla skatter och därefter icke 
åläggas högre skatt än för lapparna” samt att man skulle bli fri från knektutskrivning i 
alla tider om man flyttade till lappmarken. 
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Den lilla stugan dit alla kom 
Av Ingemar Hermansson 

 

 
INGEMAR HERMANSSON född 1927 i Östersund.  
Leg. läk. 1956 i Uppsala. Specialist i invärtes medicin 1962. Medicine 
hedersdoktor vid Umeå Universitet 1991 för glesbygdsmedicinska insatser. 
Provinsialläkare i Vilhelmina 1963-1992, därefter företagsläkare t o m 1997. 
Åtta års arbete i u-land, huvudsakligen Yemen. 

Det var en gång en stuga dit alla kom. Ja, stugan finns ju än. Gamla, unga, män, 
kvinnor, barn, alla kom. Det märkliga var också att de berättade om sina liv inne i 
stugan. Jag var där som en sorts värd och fick höra allas historier. 

På något vis öppnades allas själar i den stugan. Från början, när jag var ny där, förstod 
jag inte allt de sa. En gammal farbror klagade över att han var "omarnikring". Han hade 
slitit hårt i sitt liv i tungt skogsarbete i djup snö under kalla vintrar, 40 år hade han hållit 
på. Han hade alla skäl att känna sig "omarnikring". 

En gammal dam. Hon neg för mig, när hon kom, berättade att hon hade värk i hela 
kroppen sedan tio år. Hon var småbrukarhustru, hade potatisland, två kor och några 
getter. Hon hade fött tio barn. Tre hade dött i späd ålder. Hon hade slitit och släpat på 
småbruket hela sitt liv och började nu bli gammal. Hon blev glad, när hon förstod, att 
hon inte hade någon farlig sjukdom. Hon såg lycklig ut och sade: 

- Det var skönt att det bara var värken. 

Det här var på 1960-talet. Jag hade den underbara förmånen att få sitta där och lyssna på 
allas berättelser. För mig växte bilden fram av ett samhälle med slit och släp, med 
fattigdom och halvfattigdom, men med ett släkte som slet och arbetade vidare genom 
alla svårigheter. På något sätt överfördes deras erfarenheter till mig och jag började 
förstå sammanhang, lärde mig att rättvisa och solidaritet är stora värden, som vi aldrig 
får slarva bort. Jag satt i stugan ett 30-tal år. Fortfarande kom de i stort antal och 
berättade om sina liv, gamla, unga, män, kvinnor och barn. Historierna blev lite 
annorlunda med tidens gång. Männen använde ett lite annat sprak. Ingen sade längre att 
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han var "omarniknng", han kände sig yr. Ofta klagade han inte över det hårda slitet i 
skogen utan över att han inte hade något arbete alls sedan flera år, att han började tvivla 
på sitt eget värde och på hela samhället. 

 
Kvinnorna, som kom neg inte längre, dess bättre, och alla kallade mig du. Bland dessa 
människor hade jag blivit en av dem. Ortens öden påverkade oss alla. 

Kvinnorna var inte längre småbrukarhustrur och inte hade de tio barn. Nu slet och 
arbetade de med att vårda sina medmänniskor, eller med att hålla rent i skolor och 
allmänna lokaler, eller satt hela eller halva dagen framför en datorskärm på ett kontor. 
De blev trötta de också och fick "värken". Men det var en ny generation, mer medveten 
om sitt värde och de accepterade inte att ha värken. De krävde med all rätt behandling 
och bättre arbetsmiljöer. Man rationaliserade på deras arbetsplatser oavsett om det var 
offentliga eller privata arbeten de hade. Att rationalisera, lärde jag mig så småningom, 
betyder att dra in tjänster, driva upp arbetstakten och misshushålla med det som började 
kallas "mänskligt kapital". 

Finansiering, kapital, räntor, resursbrist var en del av orden bakom dessa mäns och 
kvinnors plågor. Man hade nästan börjat skämmas, när man sade rättvisa och solidaritet   
kanske man skulle bli misstänkt för att vara kommunist. Genom vad jag fick höra, växte 

21 



VLF  Jubileumstidskrift  2002 

bilden av det nya samhället fram hos mig. Ekonomismens, rationaliseringens och 
konkurrensens samhälle, som plågade så många av gästerna i den lilla stugan.  

Jag mötte under mina år i stugan också många barn och ungdomar. Skolungdomar 
plågades en period av betyg (1-5), som för ungefär 50 procent talade om för dem att de 
var under genomsnittet. Vem kan känna sig glad inför sådana bevis på den egna 
situationen?  Sedan har betygen ersatts med att man inte ens blir godkänd? 

Vem orkar bära stämpeln att vara en som inte är godkänd? På 60-talet fanns många som 
knappt fått gå i skolan i sin barndom. På 90-talet får de gå i skolan, men får höra att de 
är under genomsnittet eller underkända. 

 
Vilhelmina nya sjukstuga   Foto: Lennart Sehlin 

 

Möten med människor är något fantastiskt. Jag har haft förmånen att möta tusentals som 
värd i den lilla stugan. Bakom alla plågor och lidanden fanns människan, som alltid 
strävade vidare, som själv drar slutsatser och som inte kan leva utan rättvisa och 
solidaritet. Den lilla stugan kallades sjukstugan, men det täcker inte alls hela sanningen 
om de människor som kom dit. Det fanns så mycket hälsa. Så mycket kamp för bättre 
villkor och ett bättre samhälle bakom de livshistorier jag fick höra. Under mitt liv fick 
jag också förmånen att sitta i liknande stugor i andra länder, lika fattiga idag som en 
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gång Lappland var. Jag fann samma bild av människan där, den varelse som känner, 
tänker, har klarsyn, drar slutsatser och strävar vidare för ett bättre liv för kommande 
generationer.  

Till slut skall vi väl lyckas? 

INGEMAR HERMANSSON 

Vilhelmina 
Tidigare publicerad i AllmänMedicin   Årgång 22   Nr 2   2001 
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Glesbygdsmedicinska erfarenheter och tankar.  
Av  Ingemar Hermansson, Vilhelmina. 

 

 
När jag 1963 som specialist i invärtes medicin (4 år medicin, 2,5 år psykiatri, 9 mån. 
kirurgi och 6 mån. pediatrik) utnämndes av Kungl. Maj:t i konselj till provinsialläkare i 
Vilhelmina var jag starkt lasarettsindoktrinerad. Specialitén Allmän medicin fanns inte, 
SFAM och Allmänmedicinska institutioner fanns inte. Jag kände mig som en solitär. 
Jag sökte min nya identitet och fann dessbättre Gesellschaft för Allgemeinmedizin som 
hade årliga möten, på den tiden i Salzburg respektive Innsbruck. Jag hörde en gång den 
store Michael Balint föreläsa. Småningom breddade glesbygdsverkligheten min 
kunskap och erfarenhet och när jag 1992 gick i pension som distriktsläkare kände jag 
mig som en länk i en kedja, en del av ett nätverk. Jag gjorde en del studier över 
glesbygdsmedicinens verklighet och skall nu redogöra för vad som enligt min mening 
konstituerar glesbygdsmedicinens grunder. 

Den medicinska verkligheten.  
Man måste vara redo att möta allt, svåra trafikolycksfall, svåra hjärtinfarkter. Det 
skenbart banala i vardagsmedicinen är inte banalt för patienten och läkarens lyhördhet i 
symtombruset måste vara stor. Din patient kan ha en cancer. Missar Du den är den 
missad, hur skickliga cancerkirurger vi än har. Det behövs alltså en både hög och bred 
medicinsk kunskapsnivå. 

Jag var den förste distriktsläkare som samarbetade med Gösta Tibblin, på den tiden 
professor i socialmedicin i Umeå, inom det s k Vilhelminaprojektet från 1970 talets 
början och mitt. Rena diagnospanoraman visar att alla specialiteter finns representerade 
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inom klientelet, men utgör ändå grova sållningsinstrument som bara visar en del av 
glesbygdsläkarens verklighet.  

Den sociala och arbetsmarknadsmässiga verkligheten.  
Snart efter min ankomst till Vilhelmina ville socialchefen ha min hjälp med bedömning 
av komplicerade fall, och likaså behövde arbetsvårdschefen vid arbetsförmedlingen min 
hjälp för bedömning av rehabiliteringsmöjligheten av villkorligt arbetsföra, de sjuka, 
handikappade eller ”svaga”. 

Snart kallade vi också på chefen för Försäkringskassan och vi blev en diskussionsgrupp 
med veckosammanträden, vilket gav mig en djup inblick i samhällsproblemen i 
glesbygderna, en ovärderlig kunskapskälla, som underlättade min patientbedömning. 
Jag initierade och ledde studier över dem som hotades av utslagning från 
arbetsmarknaden. Den åldrande skogsarbetaren med värk i rygg och leder var 
”typfallet". Studierna upprepades sedan 1980 och 1990 med stöd av Vilhelmina 
Forskningsenhet och av professor Göran Westman, Allmänmedicin Umeå. Typfallet, 
sedan kvinnorna mobiliserats på arbetsmarknaden, var nu den medelålders kvinnan med 
värk i leder och rygg. Hon arbetade som lokalvårdare, kontorist eller i vården. Detta 
vidgade ytterligare mina vyer. Glesbygdsläkarens arbete kräver öppenhet, 
samarbetsvilja utan alla skygglappar. 

Den psykologiska och existentiella verkligheten. 
Livets vanliga villkor och glesbygdssamhällets speciella situation med avfolkning, 
arbetslöshet, ovisshet om hela samhällets framtid, kan leda till psykologiska kriser och 
existentiell problematik. Vi får närkontakt med lidande medmänniskor, vars plågor inte 
går att fånga i medicinsk diagnostik. Det lär oss mycket om livets villkor, men 
förutsätter en ödmjuk vetenskaplighet, utan att våra förmodanden, våra förutfattade 
meningar eller brist på kunskap styr orsaksletandet. En terapeuts övertag gentemot 
patienten är markant. Vi får inte suggerera fram sammanhang, inducera 
orsaksförklaringar, som kan leda våra patienter snett och beröva dem en framtid på 
sanningens grund. S k dialogmedicin riskerar att hamna i sådana fällor. På detta område 
kan vi lära mycket av Sveriges Psykologförbunds "Kvalitetsstandard”. Traumatiska 
minnen, läkarens egna upplevelser får inte styra patientens uppfattning. Man måste vara 
medveten om faran med suggestion "Det är möjligt att suggerera fram falska minnen, 
som sedan kan upplevas som verkliga". Vad som krävs är en stor lyhördhet och 
empatisk förmåga utan låsning av egna fördomar. 
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Det allmän mänskliga.  
Det är ett underbart äventyr att under några årtionden möta människor, vars lidanden är 
en reflex av ett samhälle, dess problem och dess förändringar. I bästa fall ger det en bred 
kunskap om livet. Dessutom är glesbygdsläkaren själv en medborgare i sitt samhälle 
och lever under samma villkor som sina patienter. All kringinformation man får som 
kommunmedborgare stärker förmågan att bedöma patienterna. Att leva mitt ibland dem 
är snarast en förmån. Den professionella rollen kan man behålla även om man till 
vardags umgås med sina patienter eller i andra sammanhang betjänas av dem i affärer 
eller verkstäder.  

Utbildningskraven i glesbygdsmedicinen.  
Specialitetsnamnet familjemedicin passar inte alls för det breda glesbygdsarbetet. Det 
rör så mycket mer än familjesammanhangen, bred medicinsk kunskap, bred 
samhällskunskap, professionalitet inom det psykologiska och existentiella området. Mot 
bakgrund av studierna om glesbygdssjukvård, lång erfarenhet och egen 
utbildningsbakgrund, utformade jag 1990-91 ett utbildningsförslag för glesbygdsläkare. 

Andra tankar.  
Under 8 år hade jag förmånen att vara u-landsläkare, vilket gav mig vidgade vyer. I u- 
land är den utslagningshotade framför allt det lilla barnet, där fattigdom, brist på 
kunskap och nedbrutna amningsvanor utgör allvarliga hot mot individens liv. En annan 
typ av samhälle skapar ett annat sjukdomspanorama. Detta leder tankarna till en annan 
uppgift för läkaren: alarmfunktionen, att larma myndigheter och beslutsfattare om 
observerade felförhållanden. Inom u-landsområdet sköts detta på ett föredömligt sätt av 
”Läkare utan gränser”. Låt oss glesbygdsläkare bli deras efterföljare vad gäller våra 
befolkningars problem. 

Vi är de enda representanterna för den medicinska vetenskapen i våra kommuner. Vi 
måste etablera dialog med myndigheterna. Vi måste vara hälsoupplysare.  

Därtill en självklarhet. Vi måste påta oss chefsansvaret på våra vårdcentraler. Ingen 
annan har vår utbildning och kunskap. Men vi skall delegera allt vi kan till andra och 
arbeta i demokratisk anda utan att släppa det övergripande ansvaret.  

Jag gjorde vad jag kunde för att från 80-talets mitt delta i Västerbottens Läns 
läkarförenings kamp för att bevara läkarens ledande ställning i primärvården. Det 
byråkratiskt  administrativa maktövertagandet ledde till en påtaglig minskning av 
tjusningen i det breda, engagerande glesbygdsmedicinska arbetet. 
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Minnen från 38 år inom Södra Lapplands Sjukvård och ett försök  
att teckna sjukvårdens utveckling inom distriktet 

Av Hans Almqvist 

 

 
Efter studentexamen i Eskilstuna började jag läsa medicin vid Uppsala universitet 1956. 
När jag klarat av grundläggande studier, assistenttjänstgöring vid anestesikliniken i 
Uppsala och kirurgkliniken i Enköping skulle jag göra med.ass. utbildning. Då jag i 
Uppsala träffat min blivande hustru Elisabet från Lycksele försökte jag få göra med.ass. 
vid det nyöppnade lasarettet i Lycksele, som startat i januari 1962. Ingen av landets 
professorer ville dock godkänna det lilla lappmarkslasarettet för assistenttjänstgöring 
förutom Nils Söderström i Lund. Därav följde att jag måste gå den sista 
assistenttjänstmånaden i Lund och tentera invärtesmedicin där. På så sätt slapp jag 
tentera för professor Ask-Upmark i Uppsala, med vilken jag inte hade de bästa 
relationer. Efter 1 månad på kirurgen i mars 1964 började jag min assistenttjänstgöring 
på medicinkliniken. Därefter fortsatte jag som vanlig underläkare för att jag trivdes så 
bra. På sjukhuset arbetade då den ursprungliga överläkartrion Gösta Bergfält kirurg och 
strumaspecialist, Sverker Johansson invärtesmedicinare och tillika länets första 
neurolog och Lembit Puusepp på röntgen. De första underläkarna Ingemar Hermansson 
och Gunnar Hjernestam var redan etablerade som provinsialläkare i Vilhelmina och 
Storuman. Min underläkarkollega på kirurgen var Peter Paul Heineman. Sedan dess har 
vi sett många läkare komma och gå i Lycksele där de fått en god grund för sina fortsatta 
karriärer. Lasarettet har successivt vuxit, bland annat stod en ny långvårdsklinik färdig 
1969. Jag sökte överläkartjänsten och fick vikariat på den från klinikens start i oktober 
1969. Vid den sista konselj då konungen utnämnde överläkare vid lasarett den 17/12 
1970 blev jag utnämnd. När detta skrivs i maj 2002 torde jag därför vara den siste 
kvarvarande överläkare i tjänst som utnämnts av kungen. Geriatrik blev självständig 
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specialitet 1970, och jag hann aldrig skaffa den formella kompetensen utan fick som de 
flesta av mina kollegor runt om i landet dispens av socialstyrelsen. När jag nu går i 
pension försvinner den siste överläkaren som inte är specialist i någonting. 

Redan på 60-talet började jag delta i Västerbottens Läns Läkareförenings arbete, något 
som jag fortsatte med ända till 1989, under mer än 10 år som kassör. Dessa fackliga år 
gav mig en djup inblick i länets sjukvård i allmänhet och förstås läkarnas situation i 
synnerhet. Vårt län innehåller ju det lilla regionsjukhuset som kämpar för sin 
överlevnad, det lilla lappmarkslasarettet som kämpar för sin och ett av Sveriges största 
länslasarett, det i Skellefteå som åtminstone under den tiden hade en mera stabil tillvaro. 
Vad jag speciellt minns från den här tiden är två inventeringar av läkartätheten i länet 
som båda mot förmodan visade att Skellefteå och Lycksele hade proportionellt färre 
läkare än Umeå. Båda utredningarna blev hyllvärmare utan att föranleda några åtgärder. 

Det fackliga arbetet gav en god grund för mitt arbete som chefläkare under ett flertal år 
fram till sekelskiftet. Det var då mycket spännande att på nära håll få följa det intrikata 
samspelet mellan politiker, administratörer och professionen. 
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Läkare och politiker. 
Av Jack Lundström 

 
 
Jack Oskar Lundström  Född i Skellefteå 1933.  
Student i Skellefteå 1953 (Reallinjen). Militärtjänst u-off 15 mån I 20 Umeå 
1953-54. Med stud i Uppsala påbörjades 1955. Med lic 1962. Klinikchef 
Anestesi Skellefteå 1972-95. Chefläkare  Skellefteå 1991-95. Gift , fem 
barn. 7-faldig morfar. 
 
 
 
 
 

 
Läkare har sedan mycket länge aktivt deltagit i det politiska samhällsarbetet. De har i 
betydande antal varit inflytelserika förtroendevalda i riksdag, landsting och 
kommunfullmäktige. Under min tid i landstinget fanns läkare invalda för samtliga 
partier utom för socialdemokraterna. Anledningarna till att man tagit på sig de 
arbetskrävande, ofta tröttande uppgifterna är naturligtvis varierande. I grunden handlar 
det nog alltid om att man tror att man kan bidra till att göra samhället bättre genom att 
initiera positiva förändringar och, lika viktigt, att motarbeta förändringar som man 
upplever skulle bli negativa.  

För mig som läkare var det naturligt att välja landstinget för min samhällsinsats som 
politiker eftersom jag ansåg mig ha en viss kunskap om det centrala i 
landstingsverksamheten, nämligen sjukvård. 

Valet av parti att verka inom kändes också naturligt, eftersom jag alltid varit politiskt 
intresserad och upplevde mig som kunnig om och engagerad för detta partis politik. 

Som nyvald landstingsman gjorde jag nya erfarenheter. De fyra gånger årligen 
återkommande landstingsmötena var exempelvis till för att fatta de formella besluten 
och att i debatterna inför media och allmänheten motivera sina ställningstaganden. De 
verkliga diskussionerna som påverkade besluten fördes mellan, och ofta alldeles före, 
landstingsmötet.  
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Landstingsstyrelsen, landstingets motsvarighet till regeringen, träffades tio gånger per år 
för att leda det praktiska arbetet mellan landstingsmötena. De landstingsmän som fått en 
plats i Landstingsstyrelsen fick en större kunskap om landstingsfrågorna och samtidigt 
större möjlighet att påverka besluten direkt och indirekt genom informella kontakter 
med politikerkollegor i styrelsen och utredande, förslagssammanställande tjänstemän. 

Vad jag inte visste var hur stort landstingets ansvarsområde var. Där fanns kultur, 
omsorger om utvecklingsstörda, länsbornas resor, skolor av olika slag osv. 
Verksamhetsmässigt störst är naturligtvis sjukvården. 

Sammanfattningsvis upplever man sig som ny landstingsman okunnig i det mesta, även 
om formalia vid sammanträden i landstinget kändes välbekanta från min tid som facklig 
förtroendevald på 60-talet. Jag fick också revidera negativa förutfattade meningar om 
politikerna. Kunniga, engagerade fritidspolitiker är värda all beundran. Många fick i 
likhet med mig inte bara bidra med arbete och offra fritid, utan fick också göra 
ekonomiska uppoffringar för att få vara med och påverka utvecklingen. 

Har man som läkare verkligen bättre förutsättningar att göra positiva insatser inom 
Landstingets ansvarsområden? 

Svaret blir grundat på egna erfarenheter ett klart ja.  

Orsakerna är flera. Man blev på min tid, och blir förhoppningsvis fortfarande, som 
läkare bemött med en viss respekt, åtminstone initialt. Förtroendet kan snabbt förbytas i 
sin motsats, om landstingsmännen, politikerkollegorna upplever att man inte förstått att 
rollen som förtroendevald innebär att man ser landstingsverksamheten ur väljarnas, 
uppdragsgivarnas perspektiv och inte ur det egna skråets. Jag har sett exempel på att 
omställningen från läkarfacklig funktionär till förtroendevald i landstinget kan vara svår 
med ganska förödande konsekvenser för den läkarens möjligheter att uträtta något 
positivt.  

Vilka erfarenheter gör man då som läkare i politikerrollen? 

Man inser nödvändigheten av att se helheten istället för att fokusera på sin egen 
verksamhet. Efter en tid förstår man bättre problemen som politiker har när de måste 
välja att reducera eller avveckla verksamheter för att få utrymme för annat som bedöms 
mera angeläget. Den som drabbas av nedskärningarna har ju oftast föga förståelse för 
åtgärden och protesterar kraftfullt. Särskilt inom sjukvården förstår man att utnyttja 
media för sina syften. 
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Man upplever i början också frustration över att ingen lyssnar särskilt mycket på vad 
man säger och att det man säger inte får någon att ändra uppfattning. 

Senare, först i den egna gruppen och senare också av de andra partierna börjar man 
bemötas med den respekt som tillkommer mig som politiker och inte som läkare. Då 
börjar man också märka att man har ett inflytande på beslutsprocessen. Kanske går det 
fortare att nå en respekterad position för en läkare. Jag tror det, även om det tar minst ett 
par tre år att bli accepterad utanför den egna partigruppen. 

Även formellt kan man utläsa hur det egna inflytandet växer. Vid valen till nämnder och 
delegationer får man under andra valperioden plats i nämnder med "tyngre" 
verksamheter. Man ser emellertid vid valen alltid till att läkare inte hamnar i nämnder 
där han/hon kan påverka den egna verksamheten. Tanken är att en läkare inte ska ha 
plats i en nämnd eller delegation som beslutar i ärenden som rör läkarens eget 
verksamhetsområde. Man kan kanske tycka att denna ordning är mindre klok genom att 
man dåligt tar tillvara den specialistkompetens som läkaren besitter.  

 
Översiktsbild av det 1983 nybyggda komplexet innehållande bl.a. 
operationsavdelning, uppvakning, intensivvårdsavdelning, akutmottagning och 
röntgen. I bakgrunden de äldre delarna av lasarettet.  

För min egen del blev jag suppleant i Byggnads- och Upphandlingsnämnden den första 
valperioden. Nästa valperiod blev jag vice ordförande i denna nämnd med ansvar för 
Landstingets upphandling av allt från suturtråd och länstrafik till fryst fisk eller 
nybyggnad av tandläkarhögskola. Vid den expansion av Skellefteå lasarett som skedde 
under 80-talet, kunde jag som politiskt vald medlem av landstingets styrgrupp påverka 
besluten i en för lasarettet gynnsam riktning. Ett framgångsrikt val för partiet i mitten på 
80-talet gav mig en plats i landstingsstyrelsen, eller som det då hette 
förvaltningsutskottet. Samtidigt tog jag plats i omsorgsnämnden. Allt fler blev 
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bilresorna, oftast till Umeå, och allt mer fysiskt och psykiskt påfrestande blev det att 
samtidigt vara klinikchef och förtroendevald politiker. Jag valde därför att inte ställa 
upp för en fjärde valperiod. 

 
Operationssalen. Golvytan kunde reduceras med 20% genom att 
patienten placerades diagonalt i rummet. 

Då hände något som jag inte hade räknat med. Jag erbjöds och accepterade en plats i 
styrelsen för en fond vars syfte var att inom den medicinska sfären främja produktidéer 
med pengar och administrativt stöd. Tanken var att på detta sätt lotsa fram en god 
produktidé till en färdig produkt som kunde förbättra och effektivisera den medicinska 
verksamheten. I denna fondstyrelse blev jag kvar till dess fondstiftelsen i mitten på 90-
talet lades i malpåse. Att jag blev kvar så länge var inte utan dramatik. 

Vid ett av styrelsens sammanträden, mitt i en valperiod i slutet av 80-talet, kom en 
representant för landstingsförbundets styrelse in och berättade att alla politiker var 
avsatta och man avsåg att i fortsättningen bara ha kvar och nyvälja en politiker från 
vardera politiska lägret. I verkligheten betydde detta en socialdemokrat och en moderat. 
Den således akut avsatte ordföranden (s) blev synnerligen upprörd. Han blev ej vald till 
den nya styrelsen. 

När den nyvalda styrelsen sammankallades så var jag fortfarande, till min överraskning, 
styrelsemedlem men nu under beteckningen expert. Man hade uppenbarligen tagit 
intryck av att jag lyckats avstyra mångmiljonsatsningar på värdelösa projekt. Det första 
rörde sig om 2,5 miljoner för att utveckla mjukvara för att göra stereografiska 
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datortomografibilder, något som vi då redan kunde göra i Skellefteå. Vi hade nämligen 
en datortomograf från General Electric  som kunde detta. Vi var sannolikt först i Europa 
med detta vilket förvånade kollegorna i fondstyrelsen mycket. 

Utvecklingen av den hjärtövervakningsutrustning som använder datorstöd för 
kontinuerlig övervakning med vektorkardiografi var ekonomiskt i nödläge när den blev 
ett ärende för fondens styrelse. Jag investerade med framgång en god del av mitt 
förtroendekapital i fondstyrelsen på detta sedermera så framgångsrika projekt. Jag visste 
nämligen att vektorkardiografi med registrering på papper framgångsrikt varit i bruk 
redan på 60-talet i USA. 

Inte så olikt blev uppdraget som medlem i Kvarkenrådet. Även här gällde det att välja 
mellan olika, mer eller mindre kostsamma, utifrån kommande projektförslag eller att 
bedöma projekt initierade av rådet själv. Kvarkenrådets uppgift är att främja kultur, 
natur, näringsliv och gemenskapskänsla inom Kvarkenområdet innefattande 
Västerbotten, Österbotten och Örnsköldsviks kommun. Pengar beviljas av Nordiska 
rådet. 

Ett par år in på 90-talet blev jag ombedd att sitta ordförande i en styrgrupp på NUTEK 
(Närings- och Teknikutvecklingsverket). Styrgruppen tilldelades 17 miljoner för att 
under en tid av tre år vid våra universitet och högskolor söka finna forskningsresultat 
som kunde utvecklas till medicintekniska produkter med stor ekonomisk potential. För 
den sakkunniga bedömningen svarade styrgruppens högt meriterade forskare, 
professorer och framgångsrika företagare inom det medicintekniska området. Min 
politikeruppgift som ordförande var att på ett neutralt sätt leda sammanträdena och 
försöka formulera beslut samt i någon mån tillföra praktiska sjukvårdssynpunkter i 
diskussionerna.  

Den utvärdering som gjordes av en oberoende konsult efter tre år gav projektets resultat 
godkänt och gjorde bedömningen att vi vaskat fram minst tre projekt med på sikt en 
omsättningspotential på en miljard kronor årligen. Några mindre projekt bedömdes 
kunna omsätta något eller några hundratal miljoner. Inte minst viktig var den av 
styrgruppen initierade och bekostade professionella hjälpen med att upprätta en 
affärsplan för projekten.  

När NUTEK avslutade styrgruppens projekt meddelade man att man avsåg att för 
framtiden inom all sin verksamhet, där så är möjligt, använda det ovan beskrivna 
arbetssättet. Umeå universitet har, så vitt jag kan förstå av media, varit mycket 
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framgångsrikt i sina ansträngningar att på detta sätt ta vara på forskningens resultat vid 
universitetet. 

Dessa följduppdrag varade i tio år och varar i praktiken ännu, eftersom jag denna 
valperiod sitter i hovrätten som nämndeman på landstingets mandat. 

När jag ser tillbaka på denna drygt kvartssekellånga period i mitt liv finner jag med en 
viss förvåning att jag under den alldeles övervägande tiden har haft förtroendeuppdrag 
som inte givits mig direkt av väljarna utan indirekt av landstinget eller i förekommande 
fall landstingsförbundet eller NUTEK. 

En annan, kanske något märklig slutsats jag drar är att jag med stor säkerhet gjort mina 
viktigaste insatser som läkare och politiker sedan jag lämnade landstinget. 

Att erfarenheterna och personkontakterna från hela den tid jag varit förtroendevald 
också haft ett mycket stort värde senare i min roll som chefläkare och medlem i 
landstingets ledningsgrupp under ett antal år, är en annan historia. 

Uppdragen har varit slitsamma och ekonomiskt olönsamma men också mycket 
stimulerande och personlighetsutvecklande och ofta belönande genom tillfredsställelsen 
att man får se goda resultat av nedlagt arbete. Eftersom det stora flertalet politiker 
(nästan alla) är begåvade, ambitiösa och besitter en stor social kompetens så har man 
oftast trevligt med politiska motståndare även mellan debatterna under resor eller 
flerdagssammanträden.  

Har man ork, förstående familj och stark vilja att göra en samhällsinsats ska man inte 
tveka att engagera sig politiskt. 

 

Skellefteå 2002 06 02 

Jack Lundström 
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Några minnesanteckningar från min tid  
som medlem av Västerbottens läkarförening.  

av Gunnar Sebardt 
 

Gunnar Sebardt föddes i Stockholm 1912. Far var läkare. Efter tjänstgöringen 
i Umeå (1947-55) var Sebardt chef för Medicinkliniken i Skellefteå 1955-64 
och för Medicinkliniken i Sandviken 1964-77. Hans minne var länge levande i
Skellefteå, exempelvis hans pedagogiska framställning av punctum quintum, 
den punkt där hjärtats alla blåsljud hörs. Hans minnen är en del av svensk 
medicinhistoria 

 

 

 

 
Sommaren 1947 blev jag av min chef på St Eriks sjukhus i Stockholm professor Oscar 
Lindbom, hos vilken jag var förste underläkare, anmodad att söka den nyinrättade 
tjänsten som biträdande lasarettsläkare vid Umeås medicinska klinik. Efter ganska stor 
tvekan antog jag erbjudandet, vilket jag aldrig ångrat.  

Jag tillträdde tjänsten den 1 nov. 1947. Redan samma månad var jag med om mitt första 
sammanträde i Västerbottens läkarförening VLF, som då tror jag, för fösta gången hölls 
i Lycksele på därvarande sjukstuga. Vad som avhandlades minns jag inte men däremot 
den efterföljande supén då det bl.a. vid smörgåsbordet serverades en majonnäs, vilken 
senare visade sig vara en renkultur av stafylococcer. Detta hade till följd att såväl 
läkarna på lasaretten som provinsialläkarna sjuknade i en svår maginfektion, som för 
många gav besvär i flera år. Att ett möte i VLF skedde i Lappland var ett undantag från 
regeln. Tidigare hade vår  och höstmötena skett i länets dåvarande två städer, Umeå och 
Skellefteå.  

Vid vårmötet 1948 valdes Öronöverläkaren Brynolf Fromm till ordförande och jag till 
sekreterare. 

VLF hade tidigare haft ett ganska livligt samarbete med läkarna i Vasa, Umeås närmaste 
stad i Finland. På grund av andra världskriget och vinterkriget hade detta samarbete 
upphört och 1949 var det 10 år sedan föreningarna träffades. Då ångfartyget Korsholm 
nu hade återtagit sina turer beslöts att åter inbjuda de finska vännerna till VLF`s 
årsmöte, och ett 10 tal läkare med fruar accepterade vår inbjudan. Sammanlagt deltog 
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ett 100~tal personer i mötet, däribland alla provinsialläkare i Västerbotten och några 
även från Norrbotten, bl.a. Einar Wallquist från Arjeplog. Jag fick stå för 
arrangemangen, bl.a. med middag på Sävargården och ett litet divertissemang med 
texten i balladen: "Grevinnan hon satt i sitt fönster...". Endast manliga läkare kreerade 
rollerna, även den kvinnliga grevinnan. 

1951 blev VLF bjudna till Vasa dit ett större antal läkare avreste med Korsholm. Jag 
hade min stora Volvo PV 60 med på båten då vi planerade en rundresa i Finland efter 
läkarmötet. Vi blev mycket väl omhändertagna av våra vänner i "grannstaden". Inte 
minst visades detta när jag startade turen och motorn började koka efter en halvmil. Jag 
återvände snopen till Vasa där jag på Storgatan mötte vår värd Ole Leineberg. När jag 
berättade om mitt missöde utbrast han; "Tag min". Vår resa kunde därigenom 
genomföras.  

1952 firade VLF sitt 50 årsjubileum den 13 september. Som gäster var inbjudna 
Läkarförbundets ordförande Dag Knutsson, landshövdingen Lindberg och såväl 
stadsfullmäktiges som Landstingets ordförande och inte minst våra vänner från Vasa. 
Sammanlagt deltog 144 personer (på lasarettet fanns då endast 23 läkare). 
Förhandlingarna avhölls i Lasarettets "aula" =väntrummet och högtidsföreläsningen 
hölls av den förre kirurgöverläkaren, dåmera professorn Gösta Bohmansson. Efter 
banketten framfördes det andra av Brynolf Fromms spex, en lös fortsättning på ett 
tidigare kreerat spex "Häxan Kattisava." Det nya hade titeln "Varför skrattade Lady 
Sprout, fransk grevinna de la fleur fertie De Misec”. Titelrollen spelades såsom tidigare 
av min maka. Det hela var en drift med dåtidens överläkare i Umeå och deras 
specialiteters försök att bota grevinnan.  

Vid vårmötet i Skellefteå 1953 gjordes ett besök i Rönnskärs kopparsmältverk. 

Till höstmötet 1954 hade vi bjudit upp Nationalföreningen mot tuberkulos skapare 
Gustaf Neander, som höll ett föredrag om föreningen och sitt mångåriga arbete med 
denna.  

Brynolf Fromm avgick som ordförande 1952 och efterträddes av 1:e provinsialläkaren 
Sixten Hemmingsson. som vid VLF:s årsmöte l955 efterträddes av stadsläkaren i 
Skellefteå, Sigrid Nygren: Sommaren 1955 tillträdde jag tjänsten som överläkare i 
Skellefteå med Kunglig fullmakt ! och efterträddes av Hans Öigaard som sekreterare i 
VLF.  

1956 hölls höstmötet i Umeå, då generaldirektören i Kungl. Medicinalstyrelsen, tidigare 
överläkaren i Falun Arthur Engel var inbjuden som föredragshållare.  
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1957 hölls vårmötet i Skellefteå, då vi åter inbjudit våra vänner från Vasa. Ämnet för 
förhandlingarna var alkoholsjukdomen med inlägg från både Finland och Sverige. Vid 
banketten på Stadshotellet framfördes det av Skellefteåläkarna skrivna spexet Cecilia 
Vasa, som skildrade rivaliteten mellan länets båda städer, lärdomen gentemot 
gruvindustrin. De båda friarna Almus Pater och Gyllenmalm tävlade om Vasa 
läkarförenings gunst. 

Jag hade i föreningens stadgar läst att VLF skulle hålla minst 2 sammanträden årligen 
och jag tyckte att ordet minst skulle ha någon betydelse och ordnade "minst" 2 extra 
sammanträden, ett i Boliden 1952 med besök i koppargruvan och ett i Vilhelmina med 
fjällutflykt till ett lappläger. 

Under min tid som sekreterare i VLF var jag föreningens representant vid Läkarförbun-
dets fullmäktigemöten Jag kan inte erinra mig om jag gjorde några anföranden på 
VLF`s begäran men ansåg det viktigt att kunna rapportera till föreningens medlemmar 
vad som förekommit. 1956 tillträdde jag tjänsten som sekreterare i Svenska Internför-
bundet, vilket. innebar fortsatt deltagande i fullmäktige. Efter 6 år blev jag ordförande i 
Internförbundet under 6 år och därefter under 6 år ordförande i Lasarettsläkar-
föreningen, sedan 6 år i Läkarförbundets Centrala förtroendenämnd och slutligen 10 år 
som sekreterare i SÄL (Samfundet Äldre Läkare). Sammanlagt var jag således med i 
fullmäktige 43 år. 1960 valdes jag in i Läkarförbundets Centralstyrelse som representant 
för överläkarna. Under dessa 6 år var jag ordförande i en kommitté som skulle 
reformera förtroendenämndernas stadgar, läkarreglerna och Lex Maria. Jag hade även 
det tvivelaktiga nöjet att sitta med i :förhandlingskommittén för den s.k. 7 kronors-
reformen medförande reglering av läkarnas arbetstid och inkomstförmåner. Förhand-
lingarna med de kommunala arbetsgivarna var intensiva med nattmanglingar. 

Centralstyrelsens ordförande sedan 14 år var Dag Knutsson, som vid första 
sammanträdet hälsade de nya med orden: "Välkomna till denna höga aeropag. Var 
medvetna om den ära, som bevisats Eder !" CS sammanträdde en gång i månaden med 
sommaruppehåll. Första åren åkte jag bil till Kallax utanför Luleå och sedan flyg till 
Stockholm. Efter ett par år fick även Skellefteå flygfält och då gick det hela mycket 
lättare.   

Vid CS sammanträde maj 1961 upptogs frågan var 1962 års fullmäktigemöte skulle 
hållas. Jag kunde då på VLF:s vägnar inbjuda till Skellefteå. Inbjudan accepterades med 
acklamation. 
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Vid VLF`s höstmöte i Skellefteå framfördes det av Skellefteläkarna skrivna spexet 
"Urbota riksdag eller pistillen och de fyra ståndarna", som var en drift med det nya 
universitetet i Umeå. 

Under slutet av vår tid i Umeå hade Brynolf Fromm låtit översätta en pjäs av Molière, 
som aldrig spelats i Sverige. Han hade hoppats att den skulle uppföras i Umeå, men 
kanske mest genom vår flyttning blev det inte av. Nu lät han oss p.g.a. det förestående 
fullmäktigemötet övertaga uppföranderätten. Pjäsen hette L`Amour Medicine". 
Kärleken som läkare. Det var en drift med läkekonsten i Paris under Ludvig XIV:s tid. 
Musiken till pjäsen komponerades av Lully, 1600-talsmästaren i Frankrike, De 18 
rollerna kreerades av läkare, läkarfruar och läkarbarn. Hans Oigaard spelade den 
manliga huvudrollen och min maka den kvinnliga. Hon var även regissör, vilket var ett 
påfrestande arbete, när först vid generalrepetitionen alla skådespelarna kunde deltaga. 
Den som mangrannast ställde upp var provinsialläkaren i Vindeln, som hade 10 mil att 
åka till Skellefteå. För musiken svarade PG. Bergfors med en stråkkvintett av läkare.  

Liksom vid alla tidigare spex målade jag kulisserna, vilket var ett natt och 
söndagsarbete. Scenen föreställde ett torg i dåtidens Paris och enbart fondkulissen var 
24 m2 stor. Föreställningen ägde rum i läroverkets aula, som rymde 700 personer. 
Fullmäktigemötet liksom riksmötet dagen därpå ägde rum på St Olofsgården Till 
riksmötet var givetvis medlemmarna i VLF inbjudna. Efter riksmötesförhandlingarna 
vidtog teaterföreställningen och sedan festbanketten på Stadshotellet då Dag Knutsson 
avgick som ordförande efter 16 år och efterträddes av Lars Werkö.  

1964 sökte jag transport till Sandvikens lasarett och därmed slutade min tid som 
medlem i Västerbottens läkarförening, där jag varit medlem i 18 år. En tid, som 
visserligen medfört mycket arbete men också mycken glädje. Både min maka och jag 
brukar säga att de var de bästa och roligaste åren under våra långa liv. 
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Sebardt ser tillbaka 
Av Gunnar Sebart 

 

 

Minnen från Umeå Medicinklinik  

Bakgrund  
Under 1947 fanns det med ett par undantag inga biträdande överläkare på 
landstingsanslutna lasaretts medicinska kliniker. De kirurgiska klinikerna var något mer 
tillgodosedda. De biträdande lasarettsläkarna, som de då hette, var emellertid endast 
förste underläkare med Kungliga Medicinalstyrelsens speciella förordnande att vara 
ansvariga för en del av vården på respektive kliniker. 

Sven Ekvall, som sedan 1932 varit lasarettsläkare på Umeå lasaretts medicinska klinik, 
började tycka att kliniken var för stor för att han ensam skulle orka med den i 
fortsättningen. Den hade 150 sängar och därtill 60 platser för reumatiskt sjuka. Han 
frågade därför sin vän professor Oscar Lindbom på St Eriks Sjukhus i Stockholm, om 
han hade någon underläkare, som kunde vara lämplig att tjänstgöra som biträdande 
lasarettsläkare på medicinkliniken i Umeå. 

Jag hade då tjänstgjort hos Lindbom sju år, de sista tre som förste underläkare. Speciellt 
var verksamheten inriktad på hämatologi. Oscar frågade mig, om jag kunde tänka mig 
att flytta till Umeå, vilket jag med viss tvekan accepterade, infödda Stockholmare, som 
min fru och jag var. Ekvall och jag träffades en het sommardag i Berzelie park och kom 
överens om att jag skulle tillträda den nyinrättade tjänsten den 1:a november 1947. En 
anledning till min tvekan var att underläkartjänsterna i landsorten, till skillnad mot i 
Stockholm, ej var förenade med pensionsrättighet och att lönen var lägre än för en förste 
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underläkare i Stockholm, ej större än för den yngste underläkarvikarien där. Visserligen 
var den förenad med ålderstillägg och förstärktes av två mottagningsdagar i veckan 
onsdag och lördag. Detta var före "7-kronorsreformen", som infördes omkring 1970. 
Fram till 1970 fick läkaren ett arvode från varje patient i öppen vård. Det innebar dock 
att man inte blev ledig förrän kl. 16 på lördagarna. 

På plats 
Läkarkadern vid lasarettet i Umeå var på den tiden inte så stor. På medicinkliniken 
tjänstgjorde fem läkare; på kirurgkliniken likaså fem; på röntgen, barn, ögon, öron två 
läkare och på epidemisjukhuset, dåvarande infektionskliniken, en läkare, som även var 
patolog och obducent. Dessutom hade under året innan tillkommit en laboratortjänst, 
både för kemisk och fysiologisk klinik. Gynekologi och obstetrik ombesörjdes av 
kirurgerna. 

När jag tillträdde hade jag ansvaret för 70 medicin- och 30 reumatikerplatser. 
Privatavdelningen med dess inkomster var förebehållen klinikcheferna. På den ena 
medicinavdelningen var jag såväl överläkare som underläkare. De tre andra 
underläkarna var Arthur Eurelius, sedermera överläkare på Tranås Kuranstalt, Fredrik 
Fränkel, som efter två år flyttade till barnavdelningen och blev barnläkare i Göteborg 
samt Ragnar Netler, sedermera praktiserande läkare i Halmstad. 

Fast läkarkadern var liten, eller kanske just därför, rådde det en del konflikter mellan 
klinikerna. Under min tid på S:t Erik var dagens röntgenronder hos Carl Sandström en 
stor källa till glädje. Han berättade vid varje rond en ny rolig historia och alltid med 
medicinsk anknytning. Stor blev därför min förvåning när jag började i Umeå.  

På medicinronderna låg röntgenplåtarna utlagda på sängarna. När jag undrade, när 
röntgenronden skulle äga rum, svarades det att sådana inte existerade för medicinarna 
hos röntgenchefen Junghagen. Han förklarade att det bara var att läsa innantill såvida 
man över huvudtaget var läskunnig. Svar på en magröntgen var oftast: "V. och D: u.a." 
Jag tillsammans med mina underläkare tittade dock hellre på de upphängda plåtarna på 
röntgenavdelningen utan visning.  

Det blev bättre när Junghagen fick en biträdande lasarettsläkare efter några år. Jag tror 
inte att Sven Ekvall satte sin fot på röntgenavdelningen, åtminstone inte under min tid.  

På kirurgkliniken var Evert Schildt klinikchef. Han titulerade sig överläkare, vilket 
också stod på hans dörr på mottagningen, som var gemensam för medicin och kirurgi. 
Alla övriga hade den gamla fina titeln lasarettsläkare. 
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I Stockholm kallades klinikcheferna överläkare och tillhörde ej lasarettsläkarföreningen 
utan Stockholms överläkarförening. Först på 1970-talet slogs de båda föreningarna ihop 
till Sveriges Överläkarförening. Alla gamla lasarettsläkare blev i och med detta 
"överläkare".  

Benämningsskillnaden väckte en hel del bryderi hos allmänheten, som trodde att Schildt 
var den högste chefen, ehuru Ekvall var styresman. En gång vid ett läkarmöte i Boliden 
frågade en ingenjörsfru min maka: "hur kan det komma sig att Gunnar, som är 
biträdande lasarettsläkare och så pass gammal, aldrig kan få en ordinarie 
underläkartjänst?" 

Forskning, undervisning, fortbildning 
Klinisk laborator var Gunnar Jungner och vi båda hade ett mycket gott samarbete. 
Under hans ledigheter fick jag även rycka in som hans vikarie. Vi hade båda ett 
gemensamt intresse för hämatologi. Vi gjorde tillsammans långvariga försök med 
benmärgsodling. Avsikten var att vi så småningom skulle försöka komma fram till 
benmärgstransplantation på de fall av aplastisk anemi, som jag endast kunde hjälpa med 
upprepade blodtransfusioner. Vi fick dock aldrig cellerna att överleva mer än några 
dagar.  

Många undrade varför alla patienter på mina avdelningar sternalpunkterades. 
Patienterna tyckte dock att det var fint att bli så noga undersökta.  

En annan större undersökning, som jag bedrev under mina Umeå-år rörde guldbehand-
lingen vid reumatoid arthrit. Det borde vara intressant att veta om denna vid den tiden 
förhärskande behandlingen, verkligen gjorde nytta. Ett mycket stort material visade att i 
akuta skeden av sjukdomen, inträdde en förbättring men i det långa loppet var de som 
fått guld sämre ställda än de som ej behandlats. Guldbehandlingen gav även i många fall 
mycket otäcka komplikationer från njurar och hud.  

Resultaten framlades vid den medicinska rikstämman, varvid Nanna Svartz, som hade 
infört salazopyrinbehandling vid sjukdomen, uttryckte sin belåtenhet med att guldet 
kunde försvinna ur terapin. Så skedde på våra avdelningar i Umeå. 

Lasarettets upptagningsområde var då mycket stort. Det var 40 mil till de längst bort 
boende patienterna uppe vid den norska gränsen. Lycksele lasarett tillkom först långt 
senare. Patienterna vårdades därför i stor utsträckning av de duktiga och välutbildade 
provinsialläkarna på deras sjukstugor. En sådan fanns i så gott som alla 
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provinsialdistrikt. Blott de mest svårutredda och svårbehandlade transporterades den 
långa vägen till Umeå. 

Kurt Kaijser var chef för barnkliniken och var speciellt intresserad av 
svårdiagnostiserade barnsjukdomar och barn med sådana fanns i mångfald i 
Västerbotten. På grund av de stora avstånden fanns bland befolkningen en viss inavel 
som medförde att genetiska sjukdomsanlag kom i dagen. Bland den vuxna befolkningen 
var porfyri ett inte ovanligt sjukdomstillstånd, vilket Jan Waldenström klarlade. I de 
akuta skoven kom patienterna in på våra avdelningar för behandling. 

Utom de genetiska sjukdomarna var den epidemiska nefriten, "sorksjukan", tämligen 
vanlig i Västerbotten. Småningom kom vetenskapliga bidrag om den infektionen från 
Kurt Nyström och Mats Linderholm, bägge verksamma vid kliniken under senare 
decennier. 

Kaijser startade på lasarettet en diskussionsklubb, som kallades "Colloquiet", vilken 
varje lördagsförmiddag hade ett två timmar långt sammanträde. Redan från början fick 
jag i uppdrag att administrera sammanträdena. De olika klinikerna hade att i tur och 
ordning ansvaret för att visa upp intressanta fall för diskussion och i några få fall hjälp 
med diagnosen. När det var barnavdelningens tur bidrog Kaijser med många fall med 
sjukdomsdiagnoser, vilka många av oss aldrig tidigare hört talas om. De kallades också 
skämtsamt för "Kaijsers kuriosakabinett". 

Kultur 
Sista colloquiet på året ägde rum före jul på Sävargården med supé och efterföljande 
spex. Primus motor för dessa var öronlasarettsläkaren Brynolf Fromm, som på löpande 
band producerade spex där ett flertal läkare och läkarfruar exekverade rollerna. Bland 
titlarna kan nämnas : "Häxan Kattissava, eller "Den mögliga skuggan" där titelpersonen 
med en otäck häxbrygd behandlade en av huvudpersonerna.  

Ett annat spex var: "Varför skrattade Lady Sprout, fransk grevinna de la fleure fertie de 
Misec. " Detta var en hejdlös drift med lasarettets klinikchefer. Även i detta spex 
förekom som botemedel en hopkokad hälsodryck med medicinska ingredienser. 

Ett spex, som tillkom långt innan femte exemplaret och tandläkarhögskolan var 
påtänkta, gavs vid Svenska föreningens för invärtes medicins första sammanträde i 
Umeå och hette: "Umeå universitets 100-årsjubileum" eller "Fen Clinica Interna" "Så 
drömmer man i Umeå".  
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Förutom universitetet med Rektor Magnificus och standar förekom en opera "en kunglig 
lik" och en konstakademi. Föga anade Fromm, "Brylle", att hans opus så snart efteråt 
skulle bli verklighet. Han lät även till svenska översätta Molières pjäs "L´amour 
Medicine" med orginalmusik av Lully, som var en hejdlös drift med dåtidens läkare i 
Paris. Pjäsen blev dock aldrig uppförd i Umeå. Först 1962 när Sveriges Läkarförbund 
höll sitt fullmäktigemöte och riksmöte i Skellefteå, uppfördes det där under medverkan 
av läkare, läkarfruar och läkarbarn till Lullys musik. 

Ett universitet utvecklas 
Chef på ögonkliniken var Per Gordon Lundgren. Han var även riksdagsman i första 
kammaren och därför ofta i Stockholm. Hans mottagning under riksdagssejourerna var 
förlagd till lördagarna. Resten av veckan sköttes kliniken av hans underläkare. 

I Umeå fanns även en annan riksdagsman, men i andra kammaren, nämligen 
folkskoleläraren och statsrådet Gösta Skoglund. Ehuru de var av olika partifärg, 
samarbetade de bra för Umeås och dess lasaretts bästa, och det var i huvudsak deras 
förtjänst, i samarbete med några andra eldsjälar i Umeå att "femte exemplaret" hamnade 
i Umeå och inte hos argaste konkurrenten Härnösand. I och med detta startade den stora 
utvecklingen i Umeå med först tandläkarhögskola, sedan medicinarutbilding och 
slutligen universitetet. Den medicinska delen av femte exemplaret fick jag som 
fungerande lasarettsbibliotekarie uppdraget att packa upp och ordna, vilket inte alltid 
var så lätt. 

Det dagliga brödet 
Såsom jag förut nämnt var biträdandetjänsterna inte förenade med pension. Då jag hade 
hustru och tre barn sökte jag i regementstaden Umeå befattningen som bataljonsläkare 
vid I 20. Regementsläkare där var Gunnar Jungner och, fastän inte militärpensionen var 
så stor, var den dock en liten försäkring om jag skulle falla ifrån.  

Sjukvisitationerna ägde rum kl. 7 på morgonen och jag erfor snabbt att jag måste byta 
om till civila kläder innan jag började ronden kl 9 på min egen sjukhusavdelning. 
Annars var det lätt att tillämpa militära regler på de stackars medicinpatienterna. 

Kombinationen innebar att jag under Ekvalls och Jungners semestrar uppehöll fem 
tjänster samtidigt, varav två på medicin, två på regementet och en som klinisk laborator. 
Några vikarier på läkarbefattningar i chefstjänst tillsattes inte. Efter tre år reglerades 
biträdandetjänsterna med både högre löner och pension. 
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Jag lämnade Umeå 1955 och tillträdde befattningen som överläkare på medicinkliniken 
i Skellefteå. Efteråt minns jag dock tiden i Umeå som den roligaste och mest 
omväxlande perioden i min läkarverksamhet. Umgängeslivet var mycket livligt både 
bland läkarna och i staden och för mitt vidkommande även på regementet med stora 
fester på officersmässen. 

 

Med hjärtlig hälsning 

Gunnar Sebardt 
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Samtal med Anne-Marie Thorn Alquist   
Av Sven-Ola Hietala 

 
Anne-Marie är skånska från Lund. Redan i unga år blev hon uppryckt från den skånska 
myllan, men känner fortfarande att hon har sina rötter där trots en lång tid i exil. Den 
började i Stockholm, där hon avlade studentexamen 1934 vid just fyllda 18 år. Helst av 
allt ville hon utbilda sig till läkare, men avråddes av sin närmaste omgivning till att som 
kvinna påbörja en så lång utbildning, med risk att efter giftermål inte få tillfälle att utöva 
sitt yrke. Hon valde måhända därför en första kortare utbildning och läste till apotekare. 
När hon till slut gjorde sitt definitiva yrkesval till läkare kunde hon under studietiden 
periodvis tjänstgöra som apotekare för att klara sin ekonomi. Hon blev legitimerad 
läkare 1951. Året efter föddes hennes son. Under denna tid fick hon de första 
sammanhängande vikariaten som läkare på anestesiavdelningen Malmö lasarett. Hon 
kostade på sig en mammaledighet på inalles 14 dagar. 

Maken, som ungefär samtidigt blev färdigutbildad lantmätare fick erbjudande om en 
tjänst i Umeå. Det blev därför aktuellt för hela familjen att flytta. Anne-Marie körde 
ensam bil hela vägen upp med sin 4-årige son i bagaget. Färden gick mitt i smällkalla 
vintern och på dåligt plogade smala vägar. Hon kom till Umeå den 3 januari 1956. Det 
hör till saken att hon sedan dess årligen gjort om samma bilresa till sin hembygd i 
Skåne, visserligen under behagligare yttre förhållanden. Också vid den senaste resan, 
sommaren 2002, var hon som vanligt sin egen chaufför vid nyss fyllda 86 år.  

Efter ankomsten till Umeå visade det sig svårt att få lämplig bostad. Hon fick tidigt bra 
personliga kontakter, bland andra med Umeås starke man Gösta Skoglund, som hjälpte 
henne och familjen till en lägenhet i det nyuppförda Bågenhuset vid järnvägsstationen. 

Redan innan hon bestämde sig för Umeå hade hon fått kännedom om att det fanns en 
proposition (1954) som syftade till att förlägga någon del av den kliniska 
läkarutbildningen till sjukhus i Norrland. Gösta Skoglund var som bekant eldsjälen 
bakom arbetet med att få högskoleutbildning och helst ett Universitet förlagt till övre 
Norrland och Umeå.  Anne-Marie vill dock understryka att utan ett stort, enträget och 
osjälviskt arbete också av andra enskilda personer och ett stort engagemang och 
tillmötesgående, såväl från lokala myndigheter i Umeå som från centralt håll i 
Stockholm, hade denna pionjärgärning aldrig blivit till.  
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Den så kallade läkarutbildningsutredningen (1955) kom nämligen till slutsatsen att en 
utökad klinisk utbildning skulle lösas inom redan befintliga läroanstalter utanför 
Norrland. Ett av läkarutbildningsutredningens motiv för avstyrkande av förslaget om ny 
undervisningsanstalt i Norrland tjänar att nämnas i detta sammanhang. Om inte annat, 
så återspeglar det tydligt de fördomar som fanns och det motstånd som mobiliserades 
mot en utlokaliserad högskoleutbildning till Norrland.  

Ett av de fem motiven löd sålunda; ”Utbildningens kvalitet kommer vid en ny anstalt att 
bli lägre, beroende bl.a. på att de akademiska lärarnas kvalifikationer vid en sådan 
anstalt måste bli sämre än vid de nuvarande lärosätena.”  

I detta sammanhang vill Anne-Marie framförallt betona den förnämliga och viktiga 
insats, som gjordes av oftalmologen och tillika fältläkaren P.G. Lundgren i Umeå som i 
ett särskilt yttrande (1956) framlade ett detaljerat och väl underbyggt förslag med 
argument för en medicinsk högskola i Umeå för klinisk utbildning av läkare. Så blev det 
också och i januari 1959 började de 20 första medicinarna sitt medicin-kirurgår vid den 
nya medicinska högskolan i Umeå. Tre år efteråt startade det propedeutiska året och 
steg för steg växte Umeå Universitet fram (1965).  

Anne-Maries fortsatta yrkesverksamhet växte också i takt med det nya Universitetet. 
Det var en hektisk uppbyggnadsperiod, framförallt när det gällde att organisera 
undervisning och forskning inom kliniker och institutioner och inte minst när det gällde 
att bygga lasarett och undervisningslokaler. Undervisningen blev, främst till följd av det 
lilla formatet både personlig och engagerande och förhållandet till studenterna var nära 
och prestigelöst. Studenterna gav allt mer en akademisk prägel också åt staden. På 
universitetet tillskapades ett antal nya professurer.  

Denna framväxande akademiska miljö gav såväl stimulans som incitament för Anne-
Marie att utöver sin dagliga kliniska gärning också hinna med forskning och 
undervisning. Hon disputerade 1971 på en avhandling med titeln ”Intravenous Regional 
Anaesthesia”. Fakultetsopponent var en av anestesins förgrundsfigurer, nämligen 
Torsten Gordh från Karolinska Institutet. Avhandlingen fick högt betyg. Anne-Maries 
främsta förtjänst med avhandlingsarbetet ansågs vara att hon återupptog den 
”intravenösa regionala anestesin som gjordes med avstängning av extremitetens 
blodtillförsel varierande från minuter till timmar.” 

En månad efter ankomsten till Umeå 1956 gick Anne-Marie sin första visit på sjukhuset 
med överläkaren i kirurgi Gunnar Redell. Någon egen expedition eller telefon fick hon 
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inte, utan fick lov att dela en sådan med en av kirurgens underläkare. Hon tröttnade 
snart att vara deras telefonvakt och begärde därför och fick egen telefon. 

Under de första 10 åren hade hon inga kompetenta vikarier utan var som regel ensam 
läkare på anestesin. Tidigare var det operationssköterskorna som turvis skötte om att 
söva. Till sin hjälp fick nu Anne-Marie sig snart tilldelad en speciell ”narkossköterska”. 
Inte långt efteråt tillsattes flera sköterskor som enbart skötte narkosen. Som ende läkare 
fick hon dock i princip dygnet runt ansvar för narkosen. Under en kortare period hade 
hon turen att kunna anställa en kompetent anestesiolog från Schweiz som vikarie på en 
inrättad underläkartjänst.  

Denne underläkare var mycket kunnig i en under denna tid ny anestesiform, nämligen 
epiduralanestesi, som då introducerades i Umeå. Anne-Marie blev vid 40 års ålder den 
första kvinnliga överläkaren i anestesi norr om huvudstaden. 

Anne-Marie blev tidigt fackligt engagerad och började sitt fackliga arbete i slutet på 
1950-talet. Den fackliga medvetenheten bland läkare var låg under denna tid, kanske 
beroende på att läkarna var relativt högavlönade. Någon medvetenhet om arbetstiderna 
hade ännu inte heller vaknat. Det var därför få som tyckte sig ha anledning att engagera 
sig fackligt.   

Anne-Marie var egentligen inte ordförande i VLF annat än under en ett års period i 
början av 80-talet. Som aktiv i överläkarföreningen fick hon representera den vid 
Läkarförbundets möten i Stockholm. Hon var engagerad långa perioder i SACO såväl 
lokalt som centralt. 

Efter pensioneringen 1982 har Anne-Marie med intresse följt det fackliga arbetet i VLF. 
Hon har varit hedersordförande vid enstaka av VLF:s årsmöten och har också haft 
fortlöpande kontakt med företrädare för föreningens kansli och har varit värd i sitt hem 
för några av föreningens styrelsemöten.  

Tillsammans med likasinnade väninnor deltar Anne-Marie fortfarande regelbundet varje 
vecka i motionssimning på badhuset precis på samma sätt som hon gjort under hela sin 
tid i Umeå. Detta har utan tvekan bidragit till hennes sällsynta vigör. Hon är fortfarande 
nyfiken och aktiv och en skarpsynt iakttagare. Så sent som i januari i år företog hon en 
resa till Kambodja. Minnen och intryck från resan har hon redovisat i en lång, detaljerad 
och mycket fängslande reseberättelse som behandlar landets geografi, befolkning och 
kultur, dess tidigare och aktuella historia samt de kulinariska upplevelser hon varit med 
om. Hon är en i sanning imponerande företrädare för läkarna och deras sekelgamla fack.  
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Minnesbilder  
Av Ingmar Lafvas 

 

Ingmar Lafvas född Sollerön, Dalarna 1935. Utbildad i Uppsala, klar 1965.  
Kom till Skellefteå 1972, Överläkare medicinkliniken. Numera pensionär. 

 

 

 

 

 

 
Kära Redaktion! 

Egentligen ska väl bidragen till denna skrift handla om fackliga ting: striderna, segrarna, 
kanske nederlagen. Hur härligt det kändes att få gå ut i strejk. Hur härligt det var att få 
ge arbetsgivaren en knäpp på näsan i press och TV. Etc. Följande bidrag är dock ej av 
den arten, jag är helt beredd på papperskorgen, som jag skall möta med stoiskt 
jämnmod. 

1.  

En klunk retsina, med pinjens kåda, förflyttar dig i anden till en mörk och varm men 
ändå angenämt sval kväll på Kretas landsbygd, hos enkla, goda människor. Doftande 
lamm på tallriken. Det var den första impressionen. 

2.  

En blick i "Nomina anatomica", fastställd vid den sjätte internationella 
anatomikongressen i Paris 1955, under rubriken Os-teologia (falsk, lekfull avstavning) 
(som ej var någon filial nere vid Islandsfallet i Uppsala till Dekanhuset uppe på 
ärkebiskopens ”berg”) visar "os longum, os breve". 20-åringarna hade ej tid att stanna 
upp i sitt glupande ordstudium (word input) och distrahera sig av möjliga associationer 
som "ars longa, vita brevis" ("konsten - läkekonsten är lång, livet kort", efter 
Hippokrates, 400 talet f. Kr. ... "rätta tillfället går snart förbi, erfarenheten är bedräglig, 
omdömet svårt"). När den store norrlänningen Gunnar Wennström (som blev ännu 
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större sedan, seglande i Bror Rexeds trygga, näringsrika kölvatten) hade misshandlat det 
anatomiska latinet färdigt före lunch, var det dags för korv och potatismos på Skeppet 
mitt emot, på andra sidan Fyrisälven. I det första rummet satt de vanliga, i det inre 
rummet gubbarna, med Leninmössa, men de visste ej vem Lenin var, och den 
kunskapen kunde de leva utan, därom brydde sig ju inte pilsnerns smak och kraft. 

Liksom jag råkade välja just retsina, och liksom jag öppnade Nomina anatomica på 
måfå, blundade jag och slog upp den alfabetiska sjukdomsklassifikationen och satte ner 
pekfingret så där utan all tvekan som fundamentalistema gör. 

3.  

Den därvid framkallade tredje impressionen för oss till Umeå lasarett, augusti 1964, för 
övrigt den tid då Hans Melin och Nils Törnblom spanade in de sista diabetiska Melin- 
fläckarna till Hans' avhandling samma år. Den fjärde med.ass.månaden pågår, den 
skulle ju göras vid akademin. Nils Törnblom, fruktad och klok, föreläser om arteriterna, 
bland vilka finns, som du vet, morbus Takayasu, som dragit mitt pekande finger till sig, 
aortabåge arteriten, även kallad pulseless disease. Mycket intressant. 

Vackre Börje Ek, ännu utan mustasch, hade ringt och lurat mig att vikariera mig genom 
fjärde med.ass.månaden. Nu, natten efter Törnbloms exposé, var det min första jour. 
Klockan 03 ringde Syster från akuten, belägen i en märklig rund byggnad någonstans på 
lasarettsgården. Jag sprang i klapprande träskor, med kurbitsblommor på, genom en 
svart tunnel utan slut (och utan det berömda ljuset i änden), jag valde sidotunnlar "på 
känn" (ty jag kände ännu ej geografin) ungefär som blodet genom aorta störtar in i den 
eller den artären. 

Framkommen underifrån till runda huset och visad till den rätta tårtbiten fann jag en 
död kvinna i "medelåldern": morbus Takayasu was here! 

Denna händelse bet sig fast i klykan på en hjärncellsdendrit. Där har den sedan suttit i 
alla dessa år och dinglat med benen, påminnande och vägledande i diagnostiken. En 
doktors liv är underbart! 

(Den tredje impressionen inträffade alltså inom Västerbottens läns läkarförenings revir, 
vilket var nödvändigt för att mitt bidrag, nätt och jämnt, skulle ha en chans.) 

 

Ingmar Lafvas  

Överläkare emeritus,  Invärtesmedicin, Skellefteå. 

49 



VLF  Jubileumstidskrift  2002 

50 

FACKLIGA FRÅGOR I TIDEN 
 

För Bengt Olson, ordförande i Västerbottens läkarförening, har facket 
inte spelat ut sin roll – han ser den viktigare än någonsin! 

Av Stig-Evert Thornberg 

 
UMEÅ. - Livet styrs av en mängd små 
slumpartade vägval, som ofta inte är så tydliga 
som vi så gärna vill göra gällande! Det säger 
Bengt Olson, narkosläkare vid Norrlands 
Universitetssjukhus i Umeå och ordförande för 
Västerbottens läkarförening. 

Men att han själv skulle komma att hamna i 
Västerbotten var ett mycket tydligt vägval. Året 
var 1965 – och det var snöstorm den där 
januaridagen när Bengt Olson anlände till Umeå 
i Västerbotten. Snöflingorna yrde som dansande 
älvor, piskandes av vindens styrka i den unge 
medicine kandidatens ansikte. Tåget hade blivit 
stående i Sollefteå i timmar pga ovädret. Men 
Bengt Olson var nöjd. Han njöt av att äntligen 
återse Norrland. 

Själv hade han tillbringat sina första barndomsår i Ljungaverk i Medelpad, där pappan 
hade en ingenjörstjänst på Kema Nobels industrier och mamman arbetade som 
tandläkare. Familjen bröt upp från Norrland för att flytta till Trollhättan när Bengt gick i 
tredje klass – och då gjorde den unge 9-åringen sitt livs beslut; 

- Ja, jag svor på att en dag återvända till Norrland! utbrister Bengt Olson och skrattar.  

Det var med detta i bakhuvudet som Bengt i början av 60-talet sökte till den s.k. 
”Göteborg-Umeå linjen” för medicine studeranden – vilket alltså var ett mycket bestämt 
vägval. Två år i Göteborg, för att sedan slutföra studierna i den nya universitetsstaden, 
Umeå. 
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- Vi var 400 studenter på hela universitetet, förklarar Bengt Olson. Det var 
tandläkarstudenter, medicine kandidater, humaniorastudenter och några fler. 

- Dessutom var staden inte fler än omkring 40 000 invånare. 

Umeå stad och Umeå universitet var bara i starten för den omvälvande förändring och 
utveckling som skulle komma de närmsta 30 åren. Idag är Umeå Norrlands största stad 
med över 100 000 invånare och med ett universitetet som inhyser mellan 20-25 000 
studenter. 

Att det blev just medicin för Bengts del, är ännu ett av de små slumpartade vägvalen. 
Bengts far, som själv var ingenjör, hade gärna sett sin son gå i samma fotspår, men var 
förståndig  nog att inte lägga sig i sin sons yrkesval. 

- Jag var mer intresserad av det levande, av människor, djur, växter och natur, förklarar 
Bengt, så ingenjörsyrket lockade mig inte alls. 

Nu har Bengt Olson arbetat som narkosläkare sedan början av 70-talet – ett val han själv 
inte har ångrat. Narkosläkarens vardag balanseras i spänningsfältet mellan liv och död, 
där snabba insatser och god kompetens kan vara just skillnad mellan liv och död. 

 
- Jag tänkte först bli kirurg – och började därför med att fördjupa mig i anestesi, 
eftersom jag tyckte det var lämpligt att ha med sig lite mer anestesikunskaper i väntan 
på ”narkosjouren”, berättar Bengt. 
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Men så blev det inte, utan Bengt stannade kvar inom anestesiområdet. Han gillar 
spänningen i narkosläkarens vardag och tycker om att praktiskt arbeta med händerna. 

- Kanske var det också en överkompensation för mina dåliga kunskaper i farmakologi 
och fysiologi, säger Bengt med viss ironi. 

Bengt Olson har sett läkarkåren öka med omkring 25 000 läkare under sin aktiva 
yrkeskarriär. När han började sin vidareutbildning till anestesiolog fanns det 300 
specialister i Sverige – idag är de över 1 500 anestesiologer. 

Fackligt intresserad har han alltid varit. Fackligt engagerad blev han däremot för 10 år 
sedan, strax efter att han slutat som chef för Anestesikliniken, där han var chef under 
perioden 1982-1992. Det dök upp ett strejkhot från Sveriges Läkarförbund 1993. Det 
handlade om en punktstrejk där man bl.a. skulle ta ut narkosläkarna i strejk. 

- Eftersom jag kände klinikens alla läkare, så kom de till mig och frågade om jag kunde 
tänka mig ställa upp som strejkgeneral – vilket jag ganska omgående tackade ja till, 
säger Bengt. 

När strejken senare blåstes av, tyckte man från fackets sida att det vore lika bra att få 
Dr. Olson att fortsätta arbeta med andra fackliga uppdrag. Och på den vägen blev det. 
Ännu ett slumpartat vägval som några år senare, 1997, innebar att Bengt Olson blev 
vald till ordförande för Västerbottens Läkarförening.  

Idag är han, som representant för Läkarförbundet, med i den omdaningsprocess som 
Västerbottens läns landsting är mitt uppe i. Detta ser han som en oerhört stor möjlighet 
och utmaning. 

- Läkarkåren är en viktig grupp, eftersom den till stor del är en motor i hela 
vårdapparaten, säger Bengt Olson, även om läkarens roll förändrats betydligt sista 
decennierna. 

- Förr var doktorn en självskriven chef – nu är läkaren en kugge i ett team, även om 
läkaren fortfarande är en mycket viktig kugge i vårdkedjan. 

Nu firar Västerbottens Läkarförening 100-års jubileum i år. I ljuset av en sådan lång 
tidsepok, menar doktor Olson, att de förändringar som ägt rum under 100 år naturligtvis 
har varit betydande – både i läkarens vardag och läkarföreningens arbete. Från att 
läkarföreningen från början till största del var en intresseförening till att bli ett viktigt 
instrument att förändra läkarens arbetsförhållanden med. 
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- Jag kan tänka mig att före 50-talet var föreningen mer som en klubb för samvaro och 
trivsel, förklarar Bengt Olson.  

- Men allt eftersom tiden och yrkesrollen förändrats för läkarna, har fackets betydelse 
blivit allt större även för läkarkåren. 

Lönefrågor, arbetstidsregler, jouravtal och arbetsmiljö är bara några frågor som är 
mycket aktuella i det fackliga arbete som Bengt Olson är involverad i. 
Löneutvecklingen har sett positiv ut de senaste åren, inte minst för underläkare med AT- 
och ST-tjänster.  

- Det är framför allt ett genomslag av att marknaden styr löneutvecklingen, påpekar 
Bengt, där det handlar om tillgång och efterfrågan – vilket i sig blir positivt för hela 
läkarkåren. 

Ändå tycker sig Bengt se en förskjutning under senare tid från krass ekonomi i kronor 
och ören till mjukare frågor om arbetsmiljö, jourbelastning, fritid, kompledighet - och 
möjlighet till att även vara föräldrar. Detta tillskriver han en stor del det intåg som 
kvinnorna gjort i läkarkåren. 

- Från att ha varit ett typiskt manligt yrke, utgörs nu halva läkarkåren av kvinnor, säger 
Bengt Olson, vilket är oerhört positivt! Det ger en bättre bild av samhället i stort – och 
blandade arbetsplatser är alltid bäst. 

- Dessutom är vi inne i ett paradigmskifte med en ny generation av läkare, där de yngre 
läkarna tenderar att mer slå vakt om livet vid sidan av arbetet än den förra generationen 
gjorde – oavsett kön. 

Arbetstidsreglerna gäller för läkare som för andra yrkesgrupper, även om det finns en 
del avsteg för att klara jourbemanning och beredskap. Det är lätt för många läkare att 
också slå i det övre taket för övertid. Bengt Olson menar att man måste seriöst arbeta för 
att detta inta ska behöva ske. Men lever fackordföranden själv som han lär? 

- Ja, svarar Bengt utan att tveka. Faktum är att jag har själv aldrig slagit i taket, vilket 
känns bra – arbetstidslagen finns ju till för att följas. 

Framtiden för Sveriges läkarkår målar Bengt Olson i ljusa färger, även om han ser vissa 
orosmoln i horisonten. Det ökande sjuktalet för läkarkåren är en varningsklocka. Många 
arbetar i en stressrelaterad arbetsmiljö, där utbrändhetssymptom också drabbar doktorn 
själv. 
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Här menar Bengt Olson att läkarna själva måste vara med och påverka sin framtid – och 
sin framtida arbetsmiljö. Och det är här facket kommer att ha sin största utmaning inför 
framtiden.  

- Jag tror att arbetsmiljöfrågorna kommer att vara de viktigaste framtidsfrågorna, 
understryker Bengt Olson, och då framför allt den psykosociala arbetsmiljön. 

För läkarföreningens ordförande har facket sannerligen inte spelat ut sin roll – utan 
kommer att behövas i många år framöver. Kanske viktigare än någonsin, för att 
möjliggöra en arbetsmiljö och arbetsvillkor som läkaren trivs och utvecklas i. 

En annan viktig fråga är att anpassa joursystemet efter modern tid, menar Bengt Olsson. 
Det är 30 år sedan man gick från hel helgjour till 24 timmars jourer. Det är dags att gå 
vidare i det arbetet – och dela in jourerna i mindre bitar.  

- Hur ska man annars kunna äta en hel elefant? frågar Bengt och svarar retoriskt; Jo, 
endast genom att dela upp den i små, små bitar! 

Det är de små slumpartade vägvalen som fört ordföranden i Västerbottens 
Läkarförening där han är idag. Men i sitt arbete som ordförande försöker han att inte 
lämna något åt slumpen. Där är det målmedvetet arbete som gäller – i landstingets 
omstruktureringsarbete såväl som i en enskilds läkares arbetssituation.   

 
Team 
IVA / Narkos  
fotbollslag  från 
sent 70-tal . 
Bengt Olson 
stående trea från 
vänster  
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Karin Henriksson-Larsen, känd facklig profil på NUS. 
Av  Jonas Holm 

 
Karin Henriksson-Larsen har ett långt fackligt förflutet vid Norrlands Universitetssjuk-
hus, med flera fackliga ordförande poster i MSF och SYLF, ledamot av CSG, FSG, 
VLF. 

Det hela startade under studietiden på läkarlinjen i Umeå, med ett fackligt intresse som 
ledde till att Karin blev lokal ordförande för MSF och ledamot i MSF centralstyrelse i 
Stockholm under några år.  

Forskningen och andra arbeten tog därefter över under några år, men Karin återtog det 
fackliga arbetet när hon arbetade på Klinisk Fysiologi och blev ledamot i SYLF 
styrelsen och därefter SYLF ordförande och kom på detta sätt in i Västerbottens 
läkareförening där hon representerade Universitetslärarna.  

Fackliga arbetet 
Karin representerade Universitetslärarna i VLF och arbetade med olika frågor från deras 
horisont. En viktig fråga var principerna för meritering och hon var med och skapade 
meriteringsportföljen, ett verktyg för att göra rättvisa jämförelser mellan olika individer. 
Vid sidan om dessa frågor tog löneförhandlingarna för Universitetslärarna en stor del av 
den fackliga tiden. 

Arbetsmiljön 
En fråga som intresserat Karin utifrån Universitetslärarnas perspektiv är den att de har 
två arbetsgivare, universitetet samt landstinget. Att få verksamheten att fungera trots att 
man endast skall arbeta 30 % kliniskt. Viktigt att sätta gränser mot kliniken så att 
forskningen fungerar, men även att få tid till undervisningen. Låter lätt, men är svårt i 
praktiken och en fråga som kräver ett fortsatt fackligt engagemang för att finna en bra 
lösning, enligt Karin. 

Nya studieplanen. 
En av Karins hjärtefrågor, som hösten 2003 efter nästan 20 år slutligen är genomförd 
vid läkarlinjen i Umeå är införandet av den nya studieplanen. Det hela startade i början 
av 80-talet med gruppen PLUTO under Bosse Appelbergs ledning, som förde in 
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allmänmedicin i läkarutbildningen. Det hela fortsatte under Lars-Åke Idahl ledning där 
Karin var med i studieplansgruppen. Studieplansgruppens förslag godtogs dock ej av 
dåvarande fakultetsnämnden utan en ny grupp tillsattes som kom att kallas 
översynskommiten och denna grupp arbetade i 3 år och slutresultatet blev den 
utbildningsplan som nu genomförs. 

Ny arbetsplats 
Idag har Karin Henriksson-Larsen lämnat Umeå Universitet och Idrottsmedicinska 
institutionen och tillträtt som Professor i Idrottsmedicin i Göteborg. 
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VISIONER FÖR 2000-TALET 
 
 

Så vill vi ha det. 
 
 

MÅL  FÖR  VÄSTERBOTTENS  LÄNS  LÄKAREFÖRENING 

I en nyligen utgiven skrift uttrycks en samlad policy för ett antal fackliga krav som 
utgör basen för läkareföreningens verksamhet. 

 

Syftena är 

•  Förbättra arbetsvillkoren för alla läkare i Västerbottens län 

•  Åstadkomma goda arbetsvillkor och stödja arbetsgivaren i sin roll att organisera 
och driva sjukvård av hög kvalitet, tillgänglighet och effektivitet. 

•  Underlätta arbetet för alla läkare som engagerar sig i dessa frågor, särskilt för 
fackliga förtroendemän. 

Skriften gör inte anspråk på att omfatta alla områden. Styrelsen har valt att behandla de 
frågor som för tillfället känns svårast. En del frågor kan synas som självklara, men 
uppfattas inte alltid så och måste således finnas med för helhetens skull. 

Det är Västerbottens Läns Läkareförenings (VLF) mening att kunna uppnå en basal nivå 
avseende förutsättningar för ett gott läkararbete i hela landstingsområdet. 

Som modell för denna policy-skrift tjänar ett arbete från Östergötlands läkarförening 
med vilkens goda minne vi har fått tillstånd att använda deras modell till policyprogram. 

 

PLANERINGS-  OCH  UTVECKLINGSSAMTAL 

Alla läkare oavsett anställningsform skall tillsammans med sin chef eller annan 
arbetsledare i chefens ställe genomföra planerings- och utvecklingssamtal minst en gång 
per år. 
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Man skall därvid gå igenom den egna arbetssituationen, bidraget till verksamheten och 
hur man kan utveckla detta, både vad avser individens kompetens och 
arbetsplatsförhållandena. I samband med detta skall lönen diskuteras så att 
lönesättningen kopplas till individens bidrag till verksamheten och kompetens. 

Utifrån detta samtal beslutas om plan för det kommande året. 

Samtalen skall vara väl förberedda och följa en mall som finns framtagen och väl känd 
av medarbetarna. 

(Se Läkarförbundets ”Vägvisare för utvecklingssamtal” och Landstinget 
personalpolicydokument) 

Goda Planerings- och Utvecklingssamtal minst en gång per år! 
 

 

FORTBILDNING 

Det medicinska kunskapsområdet förändras och utvecklas mycket snabbt. Det 
kvalificerade läkararbetet vilar på aktuella kunskaper. 

Det är såväl arbetsgivarens skyldighet som arbetstagarens rättighet att bidra till att 
kunskaperna är aktuella genom kontinuerlig fortbildning. 

Formerna för detta kan variera beroende på den lokala situationen. 

I en kunskapsorganisation av ett landstings storlek vore det självklart att avsätta en årlig 
procentuell andel av lönesumman för kompetenshöjning och fortbildning. 

En miniminivå vore 

•  Avsatt tid för självstudier 

•  Veckovis återkommande intern fortbildning 

•  Årligen återkommande och planerad extern utbildning 

(Se vidare Läkarförbundets handlingsprogram ”Bättre fortbildning i fyra steg” ) 

Alla läkare skall ges utrymme att bidra till sin egen och verksamhetens utveckling 
genom kontinuerlig fortbildning! 
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SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING  (ST) 

ST-läkare skall under sin kliniska tjänstgöring utbildas teoretiskt och praktiskt för att bli 
specialister. De som har tjänst med inlagd forskning skall även erhålla forskarträning 
och utbildning. Detta innebär att: 

•  en studierektor för ST skall finnas 

•  det skall finnas en individuell utbildningsplan i form av ett färdigt kontrakt för 
varje ST-läkare vid utbildningens start. Kontraktet skall följas upp i regelbundna 
Utvecklings- och Planeringssamtal. 

•  målbeskrivningen för specialiteten skall följas 

•  ST-läkaren skall beredas möjlighet att genomgå minst det föreskrivna antalet SK-
kurser som målbeskrivningen anger. 

•  utbildningen skall även omfatta ledarskap, administration och personlig 
utveckling. 

•  varje ST-läkare skall ha en personlig handledare. 

•  minst 2 timmar per månad skall avsättas för handledarsamtal i planeringsschema. 

•  fortlöpande arbetsplatsanknuten handledning av alla seniora kollegor skall ske. 

•  minst en halv dag per vecka avsätts för teoretiska studier 

•  rand-/sidoutbildning på annan klinik skall ske i den utsträckning som anges i 
målbeskrivningen för specialiteten. 

•  handledare skall utses på rand-/sidoutbildningskliniken. 

(Se vidare målbeskrivningar för ST och Specialistutbildnings böckerna för respektive 
specialitet.) 

Varje ST-läkare skall ha handledare, studierektor, utbildningsplan, rand-/sidoutbildning 
och adekvat mängd externa kurser! 

Målbeskrivningen skall uppfyllas! 
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ALLMÄNTJÄNSTGÖRING  (AT) 

AT-läkare genomgår en utbildning på tidsbegränsad anställning för att uppnå 
läkarlegitimation. Tjänstgöringen är väl reglerad i författning och av målbeskrivning för 
AT. 

•  Studierektor för AT skall finnas. 

•  Varje AT-läkare skall ha en huvudhandledare. 

•  Regelbundet avsatt tid i schemat skall finnas för samtal med huvudhandledaren. 

•  Handledare skall utses på varje utbildningsavsnitt. 

•  Handledning skall ske på regelbundet avsatt tid förutom den fortlöpande kliniska 
handledning som ges av handledare och andra kollegor. 

(Se vidare målbeskrivning för AT) 

Varje AT-läkare skall ha tillgång till handledare och studierektor! 

Målbeskrivningen skall uppfyllas! 
 

 

HANDLEDNING  AV  MEDICINE  STUDERANDE 

Under varje klinisk placering för medicine studerande skall handledare finnas utsedd 
och den kliniska undervisningen skall kompletteras med teoretiska genomgångar ute i 
den kliniska praktiska verksamheten. 

För handledare skall finnas avsatt tid i schema för detta åtagande. Vid varje enhet där 
undervisning av medicine studerande bedrivs skall finnas adekvat utrustning och 
adekvata lokaler för detta ändamål. 

(Se läkarförbundets grundutbildningsprogram) 

Handledning av medicine studerande skall ges utrymme i den praktiska sjukvården 
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FORSKNING 

Den kliniska forskningen är i kris (MFR-rapport nr 5, -98). Närvaron av en medicinsk 
fakultet i landstinget skapar goda förutsättningar för forskning med tillgång till 
studenter som i sin grundutbildning skall författa ett vetenskapligt arbete omfattande 
minst 10 poäng. Dessa blivande läkare har därigenom tagit de första stegen till en 
rekrytering som forskare. 

Forskning är en naturlig del av läkararbetet och fundamentet för utveckling och 
framåtskridande. Utan forskning kommer vården att förtvina. Forskning måste därför 
ses som en naturlig del av läkararbetet. 

Som ett led till en förbättrad rekrytering har AT-block och ST-tjänster skapats som 
innehåller 25% forskning. För att bibehålla intresset att söka en sådan utbildning är det 
av yttersta vikt att löneutvecklingen för de som väljer den vägen är minst i nivå med de 
rena ST-tjänsterna. 

(Se läkarförbundets policyprogram ”Den medicinska forskningens villkor och Åtgärder 

för forskningens villkor”) 

Utan klinisk utveckling och forskning förtvinar landstingets sjukvård. 
Klinisk forskning måste därför vara meriterande och ekonomiskt lönsam för 
individen! 
 

 

ANSVAR  OCH  BEFOGENHETER 

Varje läkare leder i någon form den medicinska verksamheten och den dagliga 
sjukvården. 

För alla former av läkararbete finns väl definierade ansvar. 

Därför måste befogenheter att leda och besluta inom dessa områden finnas i 
motsvarande mån. 

Befogenheter skall stå i relation till ansvar och vara lika väl definierade. 
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MEDBESTÄMMANDE  OCH  DELAKTIGHET 

För att kunna utföra ett gott läkararbete måste alla läkare vara delaktiga i de beslut som 
fattas och ha en reell möjlighet att påverka sitt arbetsinnehåll och förutsättningarna för 
sitt arbete. 

Ledningen måste engagera och involvera alla läkare på ett sådant sätt att läkarna tidigt i 
beslutsprocessen kunna ge sitt bidrag till ett bra beslut och verksamhetens utveckling 
som de upplever delaktighet i. 

Arbetsgivaren bör tydligt utskilja de olika faserna: information, förankring och 
genomförande. 

Delaktighet skall finnas i varje steg. 

(Se Landstingets Medarbetarpolicy och Ledarskapspolicy.) 

Läkarens engagemang och delaktighet i beslut skall stärkas! 
 

 

INTRODUKTION 

Varje verksamhet skall ha en rutin för introduktion av en ny medarbetare. En läkare 
skall avdelas och ges tid att genomföra introduktionen. Rundvandring, presentation, 
genomgång av lokala rutiner, schema, jourer, nycklar, personsökare, rum m.m. skall 
ingå i en introduktion. 

(Se Umeå sjukvårds introduktionsprogram för AT och ST-läkare) 

Dokumenterade rutiner för introduktion av nya läkare skall finnas vid varje 
vårdenhet! 
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INDIVIDUELL  LÖNEFÖRHANDLING 

Vid varje nyanställning, byte av arbetsplats eller befattning, utökat ansvarsområde, vid 
påtaglig ökad eller breddad kompetens eller när endera parten begär skall en individuell 
löneförhandling genomföras. Detta skall ske genom sammanträffande mellan 
arbetstagare och chef på avsatt tid.  

Båda parterna skall vara väl förberedda och insatta i gällande avtal. 

Arbetsgivarrepresentanten måste ha kompetens och mandat att värdera medarbetaren 
och att besluta om lön. 

Västerbottens läns läkareförening skall bistå arbetstagaren med aktuell statistik och 
förhandlingsråd och arbetsgivaren skall bidra med att informera om den möjligheten. 

Den fackliga organisationen kan om så bedöms nödvändigt bistå i 
förhandlingssituationen. 

Löneförhandling skall ske vid de tillfällen som gällande avtal anger. 
Båda parterna skall vara beslutskompetenta och ha mandat att besluta. 
 

 

FYSISK  ARBETSMILJÖ 

•  Varje läkare skall ha bra fysiska arbetsförhållanden. 

•  Således skall arbetsplatsen ge tillgång till omklädningsmöjligheter, arbetsrum, 
eget skrivbord, telefon, dator e-mail etc. 

•  Arbetsrummet skall ligga i anslutning till den dagliga arbetsplatsen och får inte 
användas för annan verksamhet. 

•  Personlig personsökare skall finnas. 

•  Jourrum skall vara av god standard och ligga i närheten av jourarbetsplatsen. 

•  Läkarexpeditioner och undersökningsrum för läkarens handläggning av patienter 
på avdelningen eller mottagningen skall vara tillgängliga när läkararbetet skall 
utföras. 

(Se Läkarförbundets riktlinjer för jourrum och läkarexpeditioner). 
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ARBETSTID 

Det ordinarie läkararbetet skall organiseras så att det regelmässigt kan utföras under 
schemalagd arbetstid. Övertid skall ej vara en kontinuerlig del av arbetet. 

All övertid skall registreras och ersättas enligt gällande avtal. Vid flextid gäller särskilt 
avtal. Vid flextid skall även uttag av flextid vara lika möjligt som skapandet av ett 
flextidssaldo. 

(Se arbetstidslagen) 

Arbetet skall normalt rymmas inom arbetstiden, övertid skall registreras och ersättas 
enligt gällande avtal! 
 

 

JOURARBETE 

För jourarbetet skall läkaravtalets bestämmelser om frekvens, förläggning och 
arbetspassets längd gälla. För jourer under veckohelger är den sociala belastningen lika 
stor oavsett när under helgen jouren inträffar. En del helger under året har en högre grad 
av social belastning än andra. 

Dagens ersättningsnivåer är otidsenliga. En uppgradering av ersättningsnivåerna har 
skett inom landstingsområdet men är inte likformiga, trots att den sociala belastningen 
av jour inte är olika inom landstingsområdet. 

Fortsatt översyn av jourersättningsavtalen måste ske så att jourarbetet värderas på ett 
sätt som motsvarar dagens sociala krav på läkaren som familjemedlem.  

 

Jourersättningen måste förbättras! 
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JÄMSTÄLLDHET 

Löneläget är även i vårt landsting olika mellan män och kvinnor och osakliga 
differenser är vanliga. Uppenbara osakligheter finns t.ex. vid nyrekrytering av unga 
oprövade läkarkrafter och där de kvinnliga kollegorna befinner sig i underläge. 

De flesta verksamhetscheferna är fortfarande män och även om arbetsgivaren har en allt 
större andel kvinnliga chefer, så är fortfarande de flesta chefer inom den slutna vården 
män. 

Lika lön för lika arbete oavsett kön. Lika möjlighet till karriär för båda könen. 
Oegentliga lönedifferenser skall försvinna! 
 

 

INVANDRADE  LÄKARE 

Invandrade läkare möter olika grader av svårigheter på vägen mott ett professionellt liv 
som läkare i Västerbotten. Det är viktigt att underlätta rekrytering av invandrade läkare 
och stödja ett aktivt integrationsarbete. 

Arbetsgivaren skall ha ett särskilt program för inslussning av invandrade läkare till ett 
yrkesliv som läkare i Västerbotten. Västerbottens läns läkarförening skall bidra och 
stödja arbetsgivaren i detta arbete samt stödja de medlemmar som tillförs föreningen 
från denna grupp. 

(Se vidare Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkarsällskapets gemensamma program 
” Invandrade läkare- en resurs i svensk sjukvård”) 

Ett program för integration av invandrade läkare skall finnas och användas. 
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Dessa mål är formulerade av 
Styrelsen för Västerbottens läns läkareförening 

År 2002 
 

Bengt Olson 

Sven-Ola Hietala 

Undis Englund 

Karin Ernhill 

Åke Billström 

Erik Jidell 

Jonas Holm 

Per Hörnsten 

Lars-Arne Söderberg 

Ola Winsö 

Stephan Stenmark 

Peter Thorén 

Leif Öberg 

Annika Larsson 

Hans Lindsten 

Mikael Lundborg 

Katrine Riklund-Åhlström 

Herbert Sandström 

Maria Thorén-Örnberg 

 

 



 

 

 

 
 

VLF 100 år! 
 

Detta firar vi lördag 16/11-2002 
med 

HÖGTIDSFÖRELÄSNINGAR 
Kl. 13-16 

Humanisthuset sal E, Umeå Universitet 
 

Överläkare Eva Norrman Lung och allergikliniken, Umeå 
Den vita döden, TBC under 100 år 

 
VD och professor Peter Währborg Institutet för stressmedicin, Göteborg 

Stress den nya ohälsan 
 

Musikunderhållning av 
Folkmusik für Alles 

 
 

JUBILEUMSFEST 
För alla medlemmar med sällskap 

 
Välkomstdrink på Medicinhistoriska museet kl.18-19 

i Rotundan byggnad 9A, NUS 
därefter buss till Sävargården 

3-rätters middag 
Dans till Base Excess 
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