
Landstinget i Östergötland mås-
te spara 300 miljoner kronor.
Följden blir att 300 anställda ur
alla personalkategorier sannolikt
förlorar sina jobb. 

– Vi har inte råd med den verk-
samhet som vi idag bedriver och
det känns givetvis inte alls bra
att behöva varsla personal, säger
Åke Rosandher, landstingsdirek-
tör i Östergötland. 

❙ ❙ Förra året blev det ekonomiska un-
derskottet i Landstinget i Östergötland
284 miljoner kronor. Orsakerna är bland
annat höga kostnader och att skattein-
täkterna blev lägre än väntat på grund av
det allmänna konjunkturläget. 

– För att minska kostnaderna kom-
mer vi att rationalisera verksamheten
och i värsta fall minska utbudet på vård,
säger landstingsdirektör Åke Rosan-
dher.

Verksamheten ska bli mer effektiv
genom en bättre samverkan mellan läns-
sjukvården på de tre akutsjukhusen i
Motala, Norrköping och Linköping.
Men även om en rationalisering av vår-

den kan komma att minska utgifterna
måste personal gå. Redan nu står det
klart att alla personalkategorier inom
landstinget kommer att beröras av ned-
dragningarna. 

– Våra utgifter är till 60–70 procent
kopplade till personalen och därför kan
vi inte klara besparingarna utan att det
påverkar de anställda, säger Åke Ro-
sandher, som bedömer att 300 av de idag
12 000 anställda kommer att bli av med
sina jobb.

– Samtidigt får vi inte övervintra allt-
för lång tid eftersom vi kommer att be-
höva nyrekrytera personal inom ett antal
år. 

De 300 handlar om fast personal, ut-
över dem tillkommer den naturliga av-
gången i form av pensioner och en redu-
cering av antalet vikarier och övertid.
Vilken personalgrupp som kommer att
drabbas hårdast vet inte Åke Rosandher
ännu. 

Ett antal arbetsgrupper bestående av
bland annat centrum- och klinikchefer
har fått i uppdrag att komma med förslag
på hur samverkan av vården i Östergöt-
land kan komma att se ut, och vilka vins-
ter som är möjliga. Förslagen ska vara
klara att redovisas för landstingsled-
ningen den 5 september, och redan i
vecka 44 ska politikerna fatta ett beslut
om hur nedskärningarna kommer att se
ut.

Läkartidningen har utan framgång
försökt att nå Östergötlands läkarföre-
nings ordförande för en kommentar.
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300 kan bli av med jobbet
i Östergötland

Närmare 95 procent av sysselsat-
ta legitimerade läkare är verk-
samma inom hälso- och
sjukvård, utbildning eller offent-
lig förvaltning. 

Det visar en ny rapport från
Socialstyrelsen som utgör ett
komplement till rapporten »Na-
tionellt Planeringsstöd 2003«
som presenterades i vintras. 

❙ ❙ Rapporten har utarbetas av Klas
Öberg på Socialstyrelsens hälso- och
sjukvårdsavdelning. Han säger att det då
och då framförs en uppfattning om att
många sjuksköterskor och läkare finns
utanför den svenska sjukvården och att
om vi bara fick dem att återvända så
skulle allting lösa sig.

– Men det är aldrig någon som kan
visa siffror som faktiskt belägger att det
skulle förekomma en flykt från vården,
säger Klas Öberg.

Han anser att den nya rapporten visar
att svenska läkare främst arbetar inom
den svenska hälso- och sjukvården. Inte

heller bland sjuksköterskor eller barn-
morskor finns något i Socialstyrelsens
siffror som tyder på någon omfattande
flykt från hälso- och sjukvården. Bland
sysselsatta personer med läkarexamen
men utan legitimation arbetade tre fjär-
dedelar inom dessa områden. 

Bättre kartläggning denna gång
När den förra rapporten kom var Sveri-
ges läkarförbund kritiskt eftersom den
enligt förbundet dels presenterade inak-
tuell statistik (från 2000), dels saknade
uppgifter om cirka 5 000 läkare vars
verksamhetsområden inte kunde be-
stämmas. Den nya rapporten bygger
fortfarande på siffror från år 2000, men
på Läkarförbundet tycker man Social-
styrelsen denna gång gjort en klart bätt-
re kartläggning av hur många läkare som
finns i Sverige och vad de gör.

– Mitt intryck är att de har kommit
riktigt långt, säger Kåre Jansson, för-
bundets utredningschef.

Sysselsättningsgraden hos de legiti-
merade läkarna under 55 år liksom sjuk-

sköterskor och barnmorskor i samma ål-
dersgrupp var 95 procent. Bland de icke
legitimerade läkarna var sysselsätt-
ningsgraden 80 procent.

Bland de 2 428 legitimerade läkare
yngre än 65 år som var folkbokförda i
Sverige under år 2000 och var syssel-
satta utanför hälso- och sjukvården var
cirka en tredjedel sysselsatta inom
högskoleutbildning. Nästan en femtedel
återfanns inom den offentliga förvalt-
ningen och endast cirka 6 procent arbe-
tade med tillverkning av läkemedel, 
läkemedelskemikalier och botaniska
produkter.

Totalt har Socialstyrelsen räknat
fram att det år 2000 fanns 43 968 perso-
ner med svensk läkarexamen folkbok-
förda i Sverige. Av dem saknade 7 305
legitimation. Av de legitimerade läkarna
var 28 529 specialister.

Hela rapporten går att ladda ner från
Socialstyrelsens hemsida www.sos.se
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Ingen läkarflykt från sjukvården
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