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En ny avtalsrörelse inleds
inom kort, och Läkarförbundets
förberedelser är i full gång. Se-
nast det begav sig, våren 1998,
blev den centralt överenskomna
nivån lägst 6,8 procent för den
treårsperiod som nu snart löper
ut. Av allt att döma blir de cen-
trala kraven måttliga även i år.

Har läkarförbundets centrala
förhandlare abdikerat? frågar
vi förhandlingsdelegationens
ordförande, Göran Edbom,
Umeå.

– Ja, det har vi gjort, svarar han halvt
på skämt, halvt på allvar. Vi har nu ett
helt annat lönesystem där huvuddelen
av förhandlingarna har lagts ut lokalt.
Vi anser att man ska förhandla så nära
verksamheten som möjligt. Vår statistik
efter bytet av lönesystem antyder också
att detta är rätt väg.

Göran syftar på den övergång från
tarifflöner med centralt framförhandla-
de lönelyft till dagens decentraliserade
förhandlingar och individuella löner
som inleddes under första halvan av
1990-talet. 

– Vi kunde notera att det gamla sy-
stemet med centrala förhandlingar om
procenttalen gav oss en reallöneutveck-
ling som var negativ. Den metoden hade
stora brister och är med dagens synsätt
föråldrad.

Gick miste om löneglidning
Göran Edbom framhåller att det lö-

neutrymme som man på den privata si-
dan kunde få extra kunde man aldrig få
i de centrala avtalen på den landstings-
kommunala sidan. Någon s k löneglid-
ning fanns inte i den sektorn, utan de
centralt fastställda procentsatserna blev
de som kom att gälla. 

– Den delen förlorade vi helt framför
allt under 1970- och 1980-talen, då det
var rätt rejäla löneglidningar på den pri-
vata sektorn. Analyserar man utfallen
under perioden efter systemskiftet kan
man konstatera att det här är ett klart
bättre system.

– Vi har faktiskt haft en löneutveck-
ling under de senaste avtalen som är
bättre än andra grupper inom den lands-

tingskommunala sektorn, betonar Gö-
ran Edbom.

Av statistiken framgår att läkare i
kommuner och landsting under åren
1994–1999 genomsnittligt ökat sina lö-
ner med över 20 procent. Med hänsyn
till att inflationen dessutom under sena-
re år varit låg har läkarna nu för första
gången på årtionden kunnat notera en
ökad köpkraft. 

Varifrån kommer då det här ökade
lokala utrymmet som tydligen inte fanns
tidigare?

– Det har väl alltid varit så att löne-
medlen aldrig varit finansierade fullt ut
inom landstingen enligt deras sätt att
göra beräkningar, utan man har gjort
omdisponeringar av medel inom sin
verksamhet för att täcka lönekostnader-
na. Till viss del beror det ökade utrym-
met också på att vi idag är färre indivi-
der inom den landstingskommunala
verksamheten, svarar Göran Edbom.

Det nya förhandlingssystemet läg-

ger ett stort ansvar på lokalföreningar-
na. Finns det resurser och kunskap för
denna uppgift?

– Det pågår för närvarande en ut-
redning inom förbundet som kommer
att besvara just den frågan. Det förs en
ständig diskussion om hur resursför-
delningen skall ske mellan lokalför-
eningar, yrkesföreningar och den cen-
trala organisationen – självklart måste
detta värderas och omprövas från tid till
annan. 

– Kunskapen om de lokala förhål-
landena finns hos dem som arbetar i de
lo-kala läkarföreningarna. Det är förut-
sättningen för att man skall kunna få det
här positiva utfallet.

Göran Edbom tillägger att lokalför-
eningarna har själva möjlighet att begä-
ra att få den utbildning som stämmer
överens med deras behov. Hela utbild-
ningssystemet inom förbundet är upp-
byggt för att klara detta.

Den decentraliserade lönebildning-
en ställer krav även på de enskilda med-
lemmarna. Hur tror du att detta ökade
ansvar tas emot?

– Jag tror att det finns klara genera-
tionsskillnader här, svarar Göran Ed-
bom. Den äldre generationen har varit
van vid att lönefrågorna tagits om hand
av andra – man har inte behövt agera på
egen hand, utan det har fallit ut en lön
som man har varit mer eller mindre
missnöjd med... 

– Nu när ansvaret läggs på individen
själv är man ovan vid att handskas med
det. Det kan nog av många upplevas
både generande och besvärande att be-
höva tala för sin egen sak och plädera
för löner och andra förmåner.

Däremot har Göran uppfattningen
att den yngre generationen upplever det
nya systemet som något helt naturligt.
Det är mycket lättare för dem att redan
från start plädera för sina löner och an-
ställningsförmåner. 

– Det kommer mer och mer krav från
de yngre läkarna att de vill ha rätten att
förhandla själva. Signalerna från Sylf
och MSF är att de i allt större utsträck-
ning själva vill klara av förhandlingssi-
tuationen. Det här är en process, som
det mesta annat och måste få ta sin tid
innan effekterna slår fullt ut.

Göran Edbom ser dock risker med att

Göran Edbom om individuella löner:

Vi får lära oss leva med att
"rättvis lön" är ett relativt begrepp
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– Vår statistik efter bytet av lönesystem
antyder att lokalt förhandlade individuella
löner är rätt väg att gå, säger Göran
Edbom, ordförande i Läkarförbundets
förhandlingsdelegation.
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gå för snabbt fram med individualise-
ringen – de lokala föreningarna behövs
som ett skyddsnät som kan fånga upp
missförhållanden.

– Det finns alltid enskilda individer
som klarar sig genom sin framåtanda,
medan kanske andra i tysthet inte får ut
det de kanske borde vara värda. Man
ska väl inte bara lyssna till dem som
hörs i debatten utan analysera behovet i
hela organisationen. 

– Vi ser fortfarande lokalföreningar-
nas roll som mycket väsentlig. Men
även deras roll kommer att förändras
mot en ordning där den enskilde indivi-
den får ett allt större inflytande och an-
svar för sin löneutveckling. 

Rollen blir mer att stödja
– Lokalföreningarnas roll blir kan-

ske mera att stödja och stå till buds med
underlag, statistik, information etc och
kanske även utbildning i viss mån. Jag
tror att man den här vägen också skulle
kunna hjälpa till att minska löneskillna-
derna mellan könen, tillägger Göran . 

Han medger att detta alltjämt är ett
problem. 

– Kvinnolönerna har vi tagit upp i
stort sett varenda lokalföreningssam-
manhang där löner har diskuterats. Se-

dan är det ju tyvärr bara att av statistiken
konstatera vad som händer – att diffe-
renserna kvarstår. Löneutvecklingen
för kvinnliga läkare har dock under se-
nare år varit något bättre än männens.

På tal om lönedifferenser betonar
Göran Edbom att man med det nya lö-
nesystemet får finna sig i sådana, fast de
då naturligtvis inte får bero på ovid-
kommande faktorer som kön:

Rättvisa ett relativt begrepp
– Lokal lönebildning innebär att man

lokalt kan få rätt stora variationermellan
specialiteterna på grund av marknads-
krafterna, och att det även kan bli varia-
tioner i landet inom specialiteterna. Vi
måste lära oss att leva med att det här med
rättvis lön är ett väldigt relativt begrepp.

– Är det en person i ens närhet som
har högre lön uppfattar man det lätt som
orättvist av olika skäl. Men man måste
se sig själv i förhållande till den situa-
tion man har och lönen som en del av en
helhet, och att det är många faktorer
som spelar in – inte minst t ex möjlighe-
ten att flytta. 

Göran Edbom understryker att det
inte är någon nackdel för gruppen att
någon eller några får högre lön – förr el-
ler senare utjämnas det genom att de

som har lägre får kompensation. Det
uppstår en dragspelseffekt. 

Vad är ditt personliga råd till den
som idag är missnöjd med sin lön men
som inte är beredd att flytta för att på så
vis få upp den?

– Man måste först och främst inse att
lönen ska vara relaterad till verksamhe-
ten. Var och ens insats ska stå i sam-
klang med verksamhetens behov och
därmed generera en lön. Ju större bety-
delse man har och ju större insats man
gör utifrån verksamhetens behov, desto
bättre kan man också plädera för sin lö-
neutveckling. 

Han tillägger att om läkaren i slutän-
dan ändå är missnöjd måste man också
väga in andra komponenter i sin livssi-
tuation – arbetsförhållandena som såda-
na och den sociala situationen. 

– Någonstans måste man ta ett beslut
och bestämma sig – jag stannar och tar
den lön jag får, eller jag kan inte accep-
tera den, och då måste jag flytta. Där
glömmer våra medlemmar ibland att de
har valt en social situation, arbetskam-
rater eller andra fördelar som finns
kopplade till anställningen eller boen-
deformen. Det har sitt pris – livet består
inte bara av en lön.

Uno Käärik
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Biverkningar får många att ångra handsvettsoperation

”Särskilda krav ställs på utredning 
och information till patienten”
Socialstyrelsen påminner i

ett meddelande till bland annat
samtliga landsting om lagstift-
ningens krav på noggrann ut-
redning och information i det
enskilda fallet innan man ope-
rerar en patient för exempelvis
hyperhidr os i händerna.

Handsvetten kan, liksom sjuklig
ansiktsrodnad, ibland vara så omfat-
tande att den får mycket svåra och
nästan invalidiserande effekter.

Åtgärderna inom sjukvården varie-
rar från råd om lämpliga hygienarti-
klar och psykologiska insatser till ope-
ration.

Socialstyrelsen hänvisar i sitt med-
delande till sina vetenskapliga råd i
kirurgi, professorerna Ulf Haglund
och Bertil Hamberger. 

Vid en operation av svår handsvett
går kirurgen in i bröstkorgen och gör
ett ingrepp på det sympatiska nervsy-

stemet. Det innebär att nerver som på-
verkar svettningsfunktionen delas,
kirurgisk sympatikotomi.

Under senare år har det utvecklats
en ny metod där man använder endo-
skopisk teknik. Ingreppet är avsevärt
mindre än den tidigare använda tora-
kotomin.

Kraftigt ökad svettning
på andra delar av kroppen
Operationen har ofta lett till att pa-

tienterna blivit mer eller mindre be-
svärsfria. 

En bestående och mycket besvä-
rande biverkning, som ibland upp-
kommit först en tid efter ingreppet, har
i vissa fall varit att patienten fått en
kraftigt ökad svettning på andra delar
av kroppen. 

Att det i Sverige finns ett avsevärt an-
tal patienter som på grund av biverk-
ningar ångrar ingreppet framgår av
bland annat en enkät genomförd av För-
eningen för sympaticusopererade.

Ingreppet är irreversibelt, något
som ställer särskilda krav på utredning
och patientinformation innan det ut-
förs, understryker Socialstyrelsen.

»Långtidseffekterna av och risker-
na med ett operativt ingrepp ställer i
detta fall mycket stora krav på patient-
informationen. Den som svarar för pa-
tientinformationen måste därför till
patienten vara mycket tydlig och klar-
görande om risker och eventuella bi-
verkningar. 

Patientinformationen, som skall
vara både skriftlig och muntlig, skall
lämnas tidigt under utredningens gång
och i så god tid att patienten får skälig
tid att överväga innehållet», skriver de
vetenskapliga råden bland annat.

Socialstyrelsen påpekar i sitt med-
delande att risken för biverkningar
vid dessa operationer och att biverk-
ningarna ibland visar sig först efter
någon tid också ställer särskilda krav
på kvalitetssäkring och uppföljning
av verksamheten.


