
S
veriges läkarförbund har varit
medlem i Saco sedan bildandet
1947. Medlemmarna är 26
självständiga fackförbund. Ge-

nom dem är idag bortåt 550 000 akade-
miker organiserade i Saco.

Tidigare spelade Saco en viktig roll
för läkarkåren i och med att organisatio-
nen, inte minst via sin kommunala kar-

tell, var förhandlande och avtalsslutande
part. Dessa funktioner har numera flyt-
tats till förbunden, och Läkarförbundet
fick dessutom förra året eget huvudavtal
med kommunförbunden.

Under det senaste decenniet har Sacos
roll för Läkarförbundet därför förändrats
– men knappast minskat. Genom att kon-
centrera sin styrka på opinionsbildning i
för hela akademikerkåren väsentliga frå-
gor har Saco blivit en viktig röst i sam-
hället som allt fler lyssnar på.

Mycket av denna förändring skedde un-
der 1990-talet och under Anders Miltons
ordförandeskap, läkare och tidigare VD
i Läkarförbundet. Den opinionsbildande
inriktningen bärs idag vidare av juristen
och tidigare statssekreteraren Anna Ek-
ström, som hösten 2001 valdes till ny
Saco-ordförande. 

Så här i halvtid av innevarande kon-
gressperiod, som slutar hösten 2005, kan
konstateras att Saco blivit en alltmer be-
tydelsefull deltagare i samhällsdebatten
och -utvecklingen. Man slår inte bara
vakt om akademikernas intressen och
villkor i ett brett perspektiv, utan beva-
kar även frågor av vikt för hela vårt sam-
hälles tillväxt och välfärd. 

I en tid när utbildning, kunskap och
kompetens är lågt värderade ingredien-
ser i somliga politiska och fackliga sam-
manhang är det angeläget att det finns
någon som lyfter fram dessa värden. Ett
viktigt mål för Saco är att Sverige förblir
en ledande kunskapsnation.

Utgångspunkten för Sacos arbete är det
framtidsprogram »Färdriktning 2002-

2005«, som antogs vid den senaste kon-
gressen. Av det framgår att Saco skall
verka för ett samhälle och en arbets-
marknad, där individen själv kan hävda
sina intressen och göra sina val för att
därmed kunna utvecklas och forma sin
tillvaro. 

För att nå dithän måste man satsa på
utbildnings- och forskningsklimatet, på
det livslånga lärandet och på ett arbetsliv
som tar tillvara individuella kvaliteter. I
detta sammanhang bör särskilt lyftas
fram arbetet med den decentraliserade,
differentierade och individuella löne-
bildningen, som är så viktig för alla
Saco-förbund. 

För samhället som helhet är det ange-
läget att arbeta för anpassade och ut-
vecklade skatte- och välfärdssystem,
som inte förkväver initiativkraft och re-
spekterar de långtidsutbildades betydel-
se för utvecklingen. Allt detta är frågor
som Saco kan driva effektivare än varje
enskilt medlemsförbund. 

Saco kan och måste också kunna agera i
ett bredare tjänstemannaperspektiv till-
sammans med huvudorganisationen
TCO. Det finns åtskilliga gemensamma
sakfrågor för alla tjänstemän att driva,
som i de pågående tillväxtsamtalen med
regeringen om skatter, ohälsa, integre-
ring och etik/moral i näringslivet. 

I många frågor där Saco och TCO har
likartade uppfattningar är samarbetet
viktigt för att ibland kunna vara en
motvikt till det tunga inflytande som LO
av tradition fortfarande utövar gent-
emot s-regeringar. 

Även internationellt har Saco en be-
tydande funktion som aktivt deltagande
och formell förhandlingspart på EU-
nivå. Det är en viktig kompletterande ka-
nal för medlemsförbunden för att kunna
föra fram sina uppfattningar på hög nivå
inom Europasamarbetet.

Saco har under senare år genom anpass-
ning blivit en mindre men effektiv orga-
nisation med en angelägen agenda. Det
är väl använda pengar av Läkarförbun-
det att även fortsättningsvis ge sitt stöd
och engagemang för de insatser som
Saco gör för alla akademiker, inklusive
oss läkare.

bernhard.grevin@slf.se
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❙ ❙ Vilka skrev de bästa artiklarna i Lä-
kartidningen i fjol? I veckans nummer,
på nyhetsplats, finns den spännande läs-
ningen om vinnarna i de sex kategorier
som tidningen valt att dela upp tävlings-
bidragen i.

Det handlar dels om rent medicinska
områden såsom Medicinsk kommentar,
Klinisk översikt, Grundvetenskaplig
översikt och Egen studie, dels om kate-
gorierna Etik och läkarroll samt Yngre
skribenter.

Pristagarna är dock fler än sex, då flera
av artiklarna har flera medförfattare. Äm-
nena spänner över ett vitt område – från
West Nile Fever till svenska kultursjuk-
domar och risker med bantningspreparat.

Vinnarna fick i veckan ta emot sina
priser vid en ceremoni i Stockholm. Lä-
kartidningen vill även på detta vis fram-
föra sina gratulationer till de utkorade
författarna samt ett tack till den jury som
fått lägga åtskillig möda på att vaska
fram guldkornen. LT
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Nu krävs lugn och ro
❙ ❙  Strukturomvandlingskarusellen mås-
te dämpas nu. Vårdens personal måste få
utöva sina yrken i lugn och ro, skriver
Göteborgs-Posten (lib):

»Annars riskerar krisen inom vården
bara att förvärras ytterligare när perso-
nalen inte orkar längre. Att de anställda
ständigt tvingas flytta runt och börja om
kan dessutom bara resultera i en enda
sak: ännu fler sjukskrivningar.

Vill vi ha en väl fungerande sjukvård i
Göteborg måste politikerna inse att det
tar tid att bygga upp de relationer mellan
anställda och det samarbete mellan oli-
ka yrkesgrupper och vårdenheter som
gör att omhändertagandet av patienter
fungerar optimalt. De ansvariga måste
också förstå att varje ny omorganisation
slår sönder dessa samarbeten, och
tvingar vårdpersonalen att bygga upp
dem på nytt. Något som skapar såväl
otrygghet som irritation hos såväl pati-
enter som anställda.« •

Bernhard Grewin
ordförande 
Sveriges läkarförbund
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