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Läkarförbundsnytt

i fortsättningen värdesäkras från av-
gångstidpunkten.

• Den som är född 1942 eller tidigare
går kvar med nuvarande regler i PA-91.

• Den som är född mellan 1943 och
1972 omfattas av särskilda övergångs-
regler som innebär en successiv över-
gång till de nya reglerna.

• Den som är född 1973 eller senare
omfattas fullt ut av det nya avtalet.

Vad händer nu?
De förslag som AgV hittills presenterat
är inte tillräckliga. Det finns en hel del i
förslaget som måste förbättras. Bland
annat är pensionsavgifterna enligt vår
bedömning för låga i AgVs hitintills pre-
senterade förslag. Övertidsersättning
måste bli pensionsgrundande. 

Samordning med annan pensionsrätt
är en viktig förutsättning för statens möj-
ligheter att kunna rekrytera arbetstagare
med hög kompetens. Värdesäkringen av
intjänad pensionsrätt för den som lämnar
sin statliga anställning måste också för-
bättras. 

En mycket viktig fråga rör konstruk-
tionen av pensionsintjänandet över 7,5
förhöjda prisbasbelopp. Arbetsgivar-
verket skulle helst vilja se ett avgiftsbe-
stämt system även för dessa inkomstde-
lar. Saco-S har dock kraftfullt markerat
att detta är omöjligt att acceptera, varför
ett bibehållande av ett i princip helt för-
månsbestämt system över 7,5 f.pbb. är
en nödvändighet för en uppgörelse om
en ny pensionsplan.

Pensionsvillkoren är en mycket ange-
lägen fråga för medlemmarna och för-
bunden inom Saco-S, där Läkarförbun-
det ingår. Då slutligt förslag ligger på
bordet, måste det finnas tillräcklig be-
tänketid för Saco-S för att kunna ta ställ-
ning till Arbetsgivarverkets förslag.

Läkarförbundet fortsätter i samband
med dessa pensionsförhandlingar att
arbeta för en permanent lösning av de
»kombinationsanställda« läkarnas pen-
sionsvillkor samt för de läkare som om-
växlande har statlig respektive kommu-
nal anställning. För närvarande garante-
ras de kombinationsanställdas pension på
såväl den statliga lönen som landstings-
lönen, men Läkarförbundet strävar efter
att uppnå en mer permanent lösning. 

Björn Klint
förhandlingsavdelningen
bjorn.klint@slf.se

Välj pensionsförvaltare!

Förhandlingsavdelningen vill påminna
om att det nu är dags för de anställda
inom kommuner och landsting att åter-

igen välja förvaltare avseende pensions-
avgiften till den indivuduella delen en-
ligt PFA 98. Mer information kan erhål-
las på PensionsValet ABs hemsida
www.pensionsvalet.se. 

Eftersom en del kommuner anlitar
SPV som pensionsadministratör, kan
man även besöka deras hemsida för yt-
terligare information om pensionsvalet
(www.spv.se). 

Sacos inkomstförsäkring:

Höjt tak
och sänkt premie

Man har nu beslutat sänka pre-
mien i Sacos inkomstförsäkring.
De nya premierna gäller fr o  m
1 januari 2002. Orsaken till sänk-
ningen är att taket i arbetslös-
hetsförsäkringen höjts med 100
kronor om dagen för de första
hundra dagarna.

TCO-förbundet Sif går nu ut hårt och
lanserar sin kommande inkomstförsäk-
ring som »den största nyheten sedan A-
kassan« – detta ett drygt år efter premiä-
ren för Sacos inkomstförsäkring, som
ger såväl högre ersättning som längre
skydd! 

Medan Sifs försäkring bara räcker i
4,5 månader gäller Sacoförsäkringen ett
helt år. 

En nyhet i i Sacoförsäkringen är att
denna nu höjs så att den inklusive a-kas-
sa ger ersättning motsvarande 80 pro-
cent upp till en månadsinkomst på
50 000 kronor (tidigare låg taket på
40 000 kronor). Taket i Sifs försäkring
går vid 30 700 kronor. 

För att få mer information om pre-
mier och andra villkor, eller för att teck-
na Sacos inkomstförsäkring, gå in på
www.inkomstforsakring.com.

Elisabeth Frostell
informationschef
elisabeth.frostell@slf.se

Permanenta
sprutförsöken!

Sprututbytesverksamheten för
narkotikamissbrukare i Malmö
och Lund bör få fortsätta, anser
Läkarförbundet i ett remissytt-
rande över en skrivelse från
Socialstyrelsen. Förbundet in-
stämmer i att det behövs ett poli-
tiskt beslut om verksamheten.

Socialstyrelsen konstaterade i sin
skrivelse att en distinkt vetenskaplig ut-
värdering inte ansetts möjlig. Dock har
inte någon kunnat påvisa negativa effek-
ter av försöksverksamheterna.

Skrivelsen utmynnar i två alternativ: 
1. Regering och riksdag förbjuder

sprututbyte genom lag eller förordning.
2. Verksamheten upphör som försök.

Möjlighet att överlämna ren spruta eller
kanyl får bedömas utifrån vetenskap och
beprövad erfarenhet. Även detta bör i så
fall regleras av regering och riksdag.

Upprepad och noggrann tillsyn
Läkarförbundet tillstyrker det andra
alternativet, och framhåller att »försöks-
verksamheter« som pågått i mer än 15 år
och som varit föremål för upprepad och
noggrann tillsyn och uppföljning, torde
väl kunna anses fylla gängse krav på be-
prövad erfarenhet.

– När sprututbytesverksamheten inte
längre betraktas som försöksverksam-
het, är det självklart så att den omfattas
av samma legala regler som annan ordi-
narie hälso- och sjukvård, framhåller
förbundet.

– På grund av verksamhetens kontro-
versiella natur, med olika uppfattning
hos olika aktörer inom narkomanvård
och narkotikabekämpning i Sverige, är
det nödvändigt med ett politiskt beslut.
Detta bör följas av någon form av regel-
verk, heter det i remissyttrandet.

Läkarförbundet pekar också på att
Socialstyrelsens aktuella underlag har
bedömts av dess vetenskapliga råd, vil-
ka inte framfört några invändningar mot
fortsatt sprututbytesverksamhet.
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