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Anna Ekström, statssekreterare
på näringsdepartementet, före-
slås till ny ordförande för Saco
efter Anders Milton vid Sacos
kongress 19–20 november.

❙ ❙ Anna Ekström är jurist, tog examen i
Stockholm 1988. Som fackligt aktiv har
hon varit ombudsman för Saco/SR, 1985,
ordförande i Saco/SRs studeranderåd och
adjungerad ledamot av Saco/SRs styrelse
åren 1985–87, ledamot av Juseks för-
bundsstyrelse 1987–89 och  ordförande i
ILO-kommittén 1998. Hon är 42 år, gift
och har två barn.

Vilka frågor vill du driva?
– Jag är föreslagen och nominerad

men inte vald. Programförklaringen tar
jag om jag blir vald, och vilka frågor som
ska drivas är något som ska diskuteras
med förbundet och styrelsen.

Några personliga hjärtefrågor är att
utveckla Sverige till ett kunskapssam-
hälle och underlätta för svenska akade-
miker att arbeta utomlands och öka möj-
ligheterna för utländska akademiker att
arbeta i Sverige. 

På näringsdepartementet har hon ar-
betat med arbetslivsfrågor, arbetsmiljö
och arbetsrätt och med att skapa ett håll-
bart arbetsliv. 

– Arbetsmiljöfrågorna är oerhört vik-

tiga för att skapa ett hållbart arbetsliv,
något som jag förstått att inte minst lä-
kare tycker är viktigt.

– De gamla arbetsmiljöproblemen,
som buller och förslitningsskador, har
förvärrats. Den nya tidens arbetsmil-
jöproblem, till exempel utmattningsde-
pression, som särskilt drabbar vårdperso-
nal som upplever stor skillnad mellan an-
svar och möjlighet att påverka och ta an-
svar för patienterna, känner jag starkt för.

Elisabet Ohlin

Jurist väntas bli ny Saco-
ordförande efter Milton

Anna Ekström, jurist och statssekreterare
förväntas efterträda Anders Milton som
Sacos ordförande.

Höga kostnader för rökare
❙ ❙ En rökare kostar skattebetalarna under
sin livstid i genomsnitt 830 000 kronor
mer än en person som aldrig rökt.

Det visar en studie vid Lunds univer-
sitets centrum för hälsoekonomi. Studi-
en har kartlagt kostnader i form av
sjukvård, sjukfrånvaro, pensionsförmå-
ner och äldreomsorg och jämfört med
icke-rökares. Det handlar om nettokost-
nader, det vill säga kostnader efter att
skatter och avgifter är borträknade. Hän-
syn har också tagits till att rökares me-
dellivslängd är fyra år kortare, vilket le-
der till lägre utgifter för äldreomsorg och
pension.

Det är skillnaderna i sjukvårdskost-
nader som märks mest. En kvinnlig rö-
kare kostar i genomsnitt 600 000 kronor
mer än en icke-rökande kvinna. En rö-
kande man kostar 300 000 kronor mer än
en icke-rökande.

Vad gäller sjukfrånvaron kostar de
manliga rökarna mest. •

Lagrådsremiss mot
indirekt tobaksreklam
❙ ❙ Regeringen vill införa ett förbud mot
indirekt tobaksreklam. I en lagrådsre-
miss föreslås ett förbud mot marknads-
föring av produkter som inte är tobaks-
varor men som har tobaksvarumärken,
till exempel skor och kläder.

Förbudet föreslås träda i kraft 1 janu-
ari 2003 och ska gälla annonser i tid-
ningar, radio och TV, men alltså inte till
exempel bioreklam eller produktplace-
ring. Regeringen vill också att Konsu-
mentverket och Statens folkhälsoinstitut
utreder om det går att begränsa tobaks-
bolagens möjligheter att anordna
tobaksfester för ungdomar.

Dessutom föreslås ett krav på att alla
restauranger eller serveringar oavsett
storlek ska ha rökfria avdelningar från 1
januari 2003. •

SLS för att homosexuella
får adoptera styvbarn
❙ ❙ Huruvida homosexuella par borde få
laglig rätt att prövas för adoption av barn
är en värderingsfråga. Det anser Sveri-
ges läkarförbund och tar därmed inte
ställning till remissen Barn i homosexu-
ella familjer (SOU 2001:10). Läkarför-
bundet tycker också att det saknas till-
räckligt underlag för att göra en veten-
skaplig bedömning av innehållet i re-
missen. 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) tar
däremot ställning mot en lagändring i
nuläget. Emellertid anser SLS att styv-
barnsadoption bör göras möjligt för ho-
mosexuella makar.

SLS är i sitt remissvar starkt kritiskt
mot remissen, som de tycker vilar på en
oklar vetenskaplig grund. •

❙ ❙ Nu lanseras ett nytt antibiotikum i
kampen mot resistenta bakterier, ett an-
tibiotikum som bygger på en helt ny
verkningsmekanism. 

I början av december kommer ett nytt
antibiotikum ut på marknaden, Zyvoxid,
för behandling av sjukhusförvärvade in-
fektioner orsakade av bakterier som ut-
vecklat resistens mot de flesta andra an-
tibiotika. Zyvoxid har en helt ny verk-
ningsmekanism; medlet angriper bakte-
rier genom att avbryta deras proteinsyn-
tes i ett tidigt skede, och utan tillgång till
nya proteiner kan bakterierna inte för-
öka sig.

Användningsområdet är, enligt till-
verkaren Pharmacia, framför allt luft-
vägsinfektioner och komplicerade hud-
infektioner orsakade av grampositiva
bakterier.

I USA har cirka 100 000 personer
behandlats med Zyvoxid, och i Europa
har läkemedlet godkänts i 14 länder. I
Sverige börjar medlet säljas i december.
Fram till dess tillhandahåller Pharmacia

läkemedlet, som finns i såväl tablettform
som infusionslösning, till dem som be-
höver efter kontakt med förskrivande lä-
kare. Läkarna kan också vända sig direkt
till Apoteket Scheele.

Ragnar Norrby, professor i infek-
tionssjukdomar vid Lunds universitet och
fr o m 15 januari 2002 ny generaldirektör
för Smittskyddsinstitutet, menar att Zy-
voxid är ett bra och välkommet antibioti-
kum som förmodligen inte kommer att
drabbas av samma resistensproblematik
som många andra antibiotika.

– Det handlar om ett specialpreparat
som genom det höga priset, omkring
1 000 kronor per dag, blir självbegrän-
sande ifråga om hur ofta det kommer att
användas. 

– Därför är det ytterst osannolikt att
samma problem uppstår med Zyvoxid
som det gjort med andra preparat, säger
Ragnar Norrby, som menar att det är ett
mycket bra medel för korttidsbehandling.

Peter Örn

Nytt vapen mot resistensproblem
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