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❙ ❙ Kommunal fortsätter att trappa upp
konflikten. Sacos samhällspolitiske chef
Gunnar Wetterberg framhöll nyligen i ett
debattinlägg att konflikten i grund och
botten handlar om hur den framtida väl-
färden ska betalas och organiseras. »Den
kommunala lönepolitiken sitter i en räv-
sax mellan finansiering och rekrytering.
Den rävsaxen klarar inte parterna av på
egen hand«. Han efterlyser debatt i de
grundläggande frågorna.

Det är lätt att instämma i Wetterbergs
analys. Framtiden är inte alltid ljus.
Många komplexa strukturella problem
måste hanteras. Men idag är det snarare
låsningar än lösningar som märks i de-
batten.

Ett av de strukturella problemområden
som Wetterberg lyfter är den framtida re-
kryteringen. Med nuvarande struktur och
organisationsform kommer kommuner
och landsting att behöva anställa mellan
80 000 och 90 000 människor varje år.

Han noterar att »med ungdomskullar
på 90 000–100 000 människor om året
blir detta en formidabel uppgift«.  Detta
måste ställas mot det faktum att pensio-
närerna, och de allra äldsta – de som be-
höver mest vård och omsorg – kommer
att fördubblas till 2030.

En radikal omprövning av många heliga
principer måste ske. Wetterberg pekar
bland annat på gränsdragningen mellan
den privata och offentliga finansieringen.
Det kommer att krävas en omprövning
inom hela skatteutrymmet. Vilka områ-
den måste gå från offentlig till privat
(del)finansiering i framtiden för att kunna
frigöra skatteutrymme för det som ound-
gängligen måste skattefinansieras?

Det är lätt att förstå Kommunals
kamp för sina medlemmars intressen.
Men i framtiden gäller det också att kun-
na motivera människor att fortsatt satsa
på lång utbildning, att vilja stanna kvar i
ansvarskrävande yrken med hög svårig-
hetsgrad. Krav på utbildning, ansvarsni-
vå och ett yrkes komplexitet måste själv-
fallet premieras minst lika mycket i fram-

tiden som idag.
Ytterligare sänk-
ningar av den vik-
tiga så kallade ut-
bildningspremien
är inte en lösning
för framtiden.

Kommunals
konflikt sätter vik-
tiga framtidsfrå-
gor på sin spets. 

Marianne Kronberg

chefredaktör
marianne.kronberg@lakartidningen.se

Frågeväckande
konflikt

Vision om halverade sjukskrivningar 
kan försvinna

Målet att läkares sjukskrivningstal ska halveras inom två år riskerar att försvin-
na från Läkarförbundets visioner. I stället ska målet vara att alla läkare erbjuds
företagshälsovård, enligt Centralstyrelsens förslag till fullmäktige.

Aktuellt och reportage sidan 1775

Landstings- och Kommunförbundet slås ihop

Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet går samman i ett för-
bund. Det beslutades vid de båda förbundens kongresser. Redan 1 januari 2005
ska ett nytt kansli finnas på plats, och det nya förbundet börjar fungera fr o m
år 2007. 

– Vi blir starkare om vi kan tala med en röst, vilket är viktigt inte minst mot
bakgrund av internationaliseringen och det ökade beroendet av EU, säger
Landstingsförbundets ordförande Lars Isaksson. 

Vad det nya förbundet får för namn är ännu inte bestämt.
Aktuellt och reportage sidan 1777

Hans Karlsson fick träffa företagsläkare

Den stora ohälsan var ett hett diskussionsämne när fö-
retagsläkarna träffades i förra veckan. Arbetslivsminis-
ter Hans Karlsson hade bjudits in för att ge sin syn på
företagshälsovården.

– Min politiska vision är att jag skulle vilja vända mig
om och säga att under den där tiden då vi försökte få
bort ohälsan så reparerade vi och byggde upp företags-
hälsovården, sa han.

Aktuellt och reportage sidan 1776

Är hormonsubstitution och vitaminer farligt
för äldre hjärtsjuka kvinnor?

Varken hormonsubstitution eller vitamin C plus E visade sig ha positiva
hjärt–kärleffekter hos koronarsjuka postmenopausala kvinnor enligt en studie
publicerad i JAMA. Potentiellt negativa effekter sågs både i hormonsubstitu-
tionsgruppen och i vitamingruppen.

Medicinsk kommentar sidan 1784

Kostnadseffektiva läkemedel 
mål för Läkemedelsförmånsnämnden

Om en medicin ska subventioneras eller inte är i slutän-
den en värdering utifrån vad som är rimligt, konstaterar
Läkemedelsförmånsnämndens ordförande Axel Edling.
Kostnadseffektivitet vägs mot etiska principer av Läkeme-
delsförmånsnämnden. 

Hittills har tre beslut av totalt 1 289 överklagats till
länsrätten – inget av dem är avgjort än.

Aktuellt och reportage sidan 1780
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Axel Edling.


