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Det är bra att systemet med
individuella löner har införts i
sjukvården. Det är också bra att
det går att premiera enskilda
prestationer. Fråga är bara hur
det ska betalas och där går åsik-
terna isär. Det visade den avslu-
tande debatten vid konferensen
om effektiv lönebildning som
ägde rum i Stockholm förra
veckan.

Konferensen anordnades gemen-
samt av Läkarförbundet, Vårdförbun-
det SHSTF och Landstingsförbundet. 

Landstingsförbundets chefsekonom
Sven Hegelund tecknade bilden av
landstingens ekonomi och beskrev ga-
pet mellan behov och resurser. Det är ett
gap som väntas öka och ingen har någon
lösning  på dilemmat.

– Vi behöver tänka mycket  nytt och
mycket fritt när det gäller lönebildning-
en, var Hegelunds slutsats.

Anders Anell, forskare vid IHE, In-
stitutet för hälso- och sjukvårdsekono-
mi, gjorde en tillbakablick och konsta-
terade att sjukvården expanderat kraf-
tigt under 20 år, vilket bl a ses i den sto-
ra ökningen av antalet sjuksköterskor
och läkare. Han konstaterade också att
läkare är de stora förlorarna sedan 1970
vad gäller utvecklingen av lönerna.

– Expansionen har till delar finansi-
erats genom att man har betalat kvalifi-
cerad personal sämre, sade Anell.

Göran Stiernstedt, divisionschef på
Huddinge sjukhus, ansåg att det är lätt att
ha visioner, men att de kan vara svårt att
omsätta i praktiken. Han menade att det
finns en rad problem som t ex att tariff-
drömmen lever, pratet om löner, obetyd-
lig lönespridning och otydlig ansvarsför-
delning. Men han  ansåg också att det går
att åstadkomma förbättringar på dessa
områden.

– Cheferna måste också utbildas i att
prata lön och arbetsgivarrollen måste
stärkas och utvecklas, sade Stiernstedt,
som också menade att lönen är ett nöd-
vändigt hjälpmedel om rationalisering-
arna ska klaras.

– Om anställda sedan får del av pro-
duktivitetsökningen är det bra. Med fär-
re anställda kan lönerna bli högre.

Stiernstedt ansåg dessutom att nyck-
elpersoner mycket väl kan ha högre lön
än chefen. 

I den avslutande debatten konstate-
rade Ulf Perbeck, Landstingsförbun-
dets förhandlingschef, att alla parter i
grunden är ganska överens om hur ef-
fektiv lönebildning ska gå till.

Oense om pengar
– Synsättet är gemensamt, skillna-

den ligger i pengafrågan, sade Perbeck.
Läkarförbundets ordförande Robert

Leth påpekade att lönesystemet inte
bara ska fungera som ett fördelnings-
system utan också premiera kvalitets-
förbättringar.

– Lönesystemet ska också premiera
bättre resultat, sade Robert Leth. De
som tagit fram detta måste också få del
av vinsten. 

Här blev det  alltså tydligt var skilje-
linjen går mellan fackförbund och ar-
betsgivare. Robert Leth hävdade att så-
dan premiering ska ske utanför  fram-
förhandlad ram för lönehöjningar. Ulf
Perbeck hävdade att det måste ske inom
ramen. Och i denna fråga kunde de inte
enas.

En annan deltagare i debatten var
riksdagsledamoten Gullan Lindblad
(m). Hon hävdade att kardinalfelet är att
landstingen har monopol och därmed
kan sätta vilka löner de vill.

– Lång utbildning ska premieras.
Det är ingen tvekan om att både sjuk-
sköterskor och läkare släpar efter, sade
Gullan Lindblad, som också ansåg att

landstingen måste prioritera sjukvården
och sluta hålla på med så mycket annat.
Då kan man också ge de anställda or-
dentligt betalt.

Kristina Johnson

Konferens om effektiv lönebildning

Bra att kunna premiera prestationer

Ny medarbetare i
medicinska redaktionen

Docent Jan Östergren, överläkare
och universitetslektor vid Karolinska
sjukhusets medicinklinik, är ny medar-
betare i Läkartidningens medicinska re-
daktion. Efter läkarexamen 1976 och
disputation 1984 blev han docent i me-
dicin vid Karolinska institutet 1988.
Han är specialist i internmedicin och
hjärtsjukdomar.

Efter AT arbetade Jan Östergren vid
medicinkliniken, Danderyds sjukhus,
till 1988, då han flyttade till sektionen
för kardiologi och angiologi vid Söder-
sjukhuset i Stockholm. Sedan 1993 är
han överläkare och studierektor för me-
dicinkursen vid Karolinska sjukhusets
medicinklinik, och sedan 1994 tf sek-
tionschef för sjukhusets sektion för kar-
diovaskulär medicin.

Arbeten om perifer cirkulation, mik-
rocirkulation och hypertoni dominerar
hans vetenskapliga produktion.•

I paneldebatten deltog fr v
Karin Alfredsson som
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