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– Det har varit väldigt turbu-
lent under några år men nu ser
vi fram mot nya möjligheter. Det
säger företagsläkarnas ordfö-
rande, Christian Mellner, efter
politiska signaler från regerings-
kansliet som måhända pekar
mot en förstärkning av företags-
hälsovårdens arbetsmöjligheter?

Ett intryck av debatten vid Svenska
Företagsläkarföreningens fullmäktige-
möte, i Stockholm den 25 april, är att
den svenska marknaden för företagshäl-
sovård fortsatt präglas av instabilitet och
osäkerhet. Samtidigt tycks det sakteliga
vara på väg att ljusna vad gäller politis-
ka direktiv och förtydliganden om före-
tagshälsovårdens plats i Vårdsverige.

Föreningens ordförande Christian
Mellner konstaterar att man, med viss iv-
righet, väntar på formella besked om
framtiden. Dagsläget är förvisso ganska
trögt. Det sker en blygsam nyrekrytering
av företagsläkare, samtidigt som trenden
mot storskalig centralisering fortsätter.

De två ledande aktörerna – Previa
och Bygghälsan – håller på att fusione-
ra sig. Skandias nya satsning på projekt
»Workline» har börjat rulla på ordent-
ligt och bolaget köper successivt upp
företagshälsovårdsenheter, framför allt
i Stockholmsområdet. Som glädjande
motvikt noteras samtidigt att ett antal
fristående företagshälsor bygger upp
helt nya former för samarbete, bl a i
form av nätverk som skall ta upp kam-
pen med megaaktörerna

Ökad framtidstro
Mer övergripande finns färska poli-

tiska signaler som indikerar att rege-
ringen har ett intresse av att stärka den
svenska företagshälsovårdens arbets-
möjligheter. Christian Mellner: 

– Det är i varje fall helt klart att stats-
makterna har tagit ett helt nytt grepp om
företagshälsovården, enligt allra senaste
signaler i en förvånansvärt uppmuntran-
de anda. Utvecklingen har faktiskt gått
så fort att jag delvis måste ta tillbaka en
del av den kritik som jag formulerade i
en ledare i det senaste numret av Före-
tagsläkaren. Det har i dagarna visat sig
att regeringens slutliga hållning i propo-
sitionen om privatvård  inte alls blev så
negativ som vi befarat, säger Mellner.

Företagshälsovården skall enligt
meddelande beredas separat i regerings-
kansliet, och statsmakten gör en ny över-

syn genom ett samarbete mellan Social-
och Arbetsmarknadsdepartementen.

– Såvitt vi förstår avser regeringen
att återkomma mer preciserat, förhopp-
ningsvis i syfte att stärka företagshälso-
vården och samtidigt klara ut gräns-
dragningen mot annan hälso- och sjuk-
vård. 

– Den socialdemokratiska regering-
en tar frågan om företagshälsovården på
ett mycket större allvar än vad tidigare
borgerliga regeringar gjorde. Den sit-
tande regeringen lyfter upp frågan på ett
annat sätt och gör ett allvarligt försök att
hitta en –  för alla parter – vettig lösning.

Mellner påpekar också att det nu
snabbt gäller att skapa rättvisa och former
för jämlik konkurrens mellan alla läkare.

– Det råder en orättvis konkurrenssi-
tuation som irriterar många företagslä-
kare. Vissa läkare/sjukgymnaster inom
företagshälsovården har ju anslutning
till den nationella specialisttaxan – på
samma villkor som andra privatprakti-
serande specialister, eller har husläkar-
avtal – medan andra företagsläkare inte
alls har motsvarande favörer. 

– Självklart skall alla företagsläkare
kunna bibehålla en komplett remissrätt,
möjlighet att skriva recept med hög-
kostnadsskydd osv. Tyvärr finns det fle-

ra landsting som ifrågasätter vår med-
verkan i dessa avseenden. 

Ett anförande som Läkarförbundets
VD Anders Milton höll blev påfallande
väl uppskattat av fullmäktige. Milton
betonade  – i en mycket tydlig markering
– att förbundet skall bistå, också cen-
tralt, med att driva linjen om att företags-
läkarna måste få samma möjligheter
som andra läkargrupper när det gäller
anslutning till den nationella taxan.

– Vi uppfattar det som om förbundet
verkligen, på djupet förstår de svårighe-
ter som företagshälsovården har, och att
samarbetet mellan vår förening och för-
bundet är mycket gott, säger Mellner. 

Plats i centralstyrelsen?
Anders Milton deklarerade i sitt tal

att han också är personligt positiv till
tanken på att att företagsläkarföreningen
får en plats i förbundets centralstyrelse.

– Det var en glädjande markering
från VD. En egen plats i CS är ett gam-
malt önskemål från vår sida, inte för sa-
kens skull, utan för att vi tror oss ha nå-
got att tillföra. Företagsläkarna besitter
kompletterande erfarenheter som med
säkerhet kan komma förbundsarbetet
och CS-kretsen till godo. 

– Vi verkar på en till stor del fri och
konkurrensutsatt marknad, och är i det
avseendet lika privatpraktikerna. Men
vårt speciella kännetecken är att vi – på
ett unikt sätt – jobbar inne i företagen.
Vi medverkar bl a i arbete som berör le-
darskapsfrågor, såsom organisation,
management och tidig rehabilitering,
på ett helt annat sätt än vad många and-
ra grupper av läkare gör, understryker
Christian Mellner. 

I anslutning till fullmäktigemötet ar-
rangerades ett vetenskapligt program
om arbetshälsa. Vid ett separat halv-
dagsseminarium diskuterades – i form
av en livlig paneldebatt, med brett in-
bjuden gästpanel – det intrikata temat:
»Rehabilitering– mission impossible?» 

Vid fullmäktigemötets formella del
valdes Jan-Åke Åkesson till ordinarie
ledamot i styrelsen (fyllnadsval till
1999) efter avgående Bengt Bengtsson.  

I styrelsen kvarstår ordförande
Christian Mellner, vice ordförande Jan
Parke, sekreterare Anita Stenberg, kas-
saförvaltare Mats Berg samt ledamöter-
na Johnny Johnsson, Kerstin Marinko,
Jan Sjöholm och Björn Wahlin. Nyval-
da som styrelsesuppleanter är: Eva Ols-
son och Jan Settergren. 

Bo Lennholm

Företagsläkarnas fullmäktige – glimt av ökande framtidstro: 

Företagshälsovården
på väg mot en ny vår?

Christian Mellner, ordförande i
Svenska Företagsläkarföreningen, menar
att man nu snabbt måste finna former för
en jämlik konkurrens mellan läkare.
– Vissa företagsläkare är anslutna till den
nationella specialisttaxan, eller har
husläkaravtal, medan andra inte alls har
motsvarande favörer, säger Mellner.  


