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Socialdemokraterna i Stock-
holms läns landsting föreslår
att prestationslön införs för
vissa läkargrupper. Partiet
anser att det behövs radikala
grepp för att korta vårdkö-
erna.

2005, då socialdemokraterna
hademakten i landstinget, in-
fördeman på försök presta-
tionsbonus på S:t Eriks ögon-
sjukhus. Försöket har enligt
socialdemokraterna fallit
mycket väl ut; produktivite-
ten har ökatmed åtta procent
varje år de senaste åren.

Med 35 000 patienter som fått
vänta längre änvårdgarantin
är det viktigt att incitamenten
att korta vårdköernaökar,me-

nar s.Därför föreslårman i sin
skuggbudget att prestations-
baserade ersättningar ska in-
föras i fler verksamheter.
Det kan röra sig om såväl in-

dividuella prestationslöner,
framför allt för vissa läkare,
sombonussystemdär all per-
sonal omfattas.Manmenar att
produktiviteten för exempel-
vis en del högt standardise-
rade kirurgiska ingrepp skulle
kunna öka avsevärtmed indi-
viduell prestationslön.

Thomas Flodin, ordförande i
Stockholms läkarförening, är
inte principiellmotståndare
till prestationsbaserade löner.
–Det kan vara ett intres-

sant sätt att stimulera pro-
duktiviteten. Allt beror på hur

det utformas.
Det finns ju
en risk att
man skapar
ett system
sompremie-
rar sådant
som är lätt att
mäta, som an-
tal operatio-
ner och besök,
och inte kva-
liteten på den
vårdman le-
vererar.
För att ge

mer resurser åt att korta kö-
erna vill socialdemokraterna
också ta tillbakadenborgerli-
gamajoritetens senaste skat-
tesänkningpå 17 öre.

Michael Lövtrup

Prestationslön för läkare föreslås
av s i Stockholms läns landsting

330 får dela på
770 miljoner kronor
från Vetenskapsrådet
Årets tilldelning av medel till
medicinsk forskning från Veten-
skapsrådet är klar. Ämnesrådet
för medicin har bland knappt
1 300 ansökningar vaskat fram
330 som får dela på drygt 770
miljoner kronor.

Mängden ansökningar är ett
par hundra färre än förra året. Av
drygt 900 inkomna ansökningar
om projektbidrag beviljades 283,
vilket innebär en beviljandegrad
på 30 procent. 284 personer
hade sökt forskarassistenttjänst,
varav 30 beviljades. 10 av totalt
100 sökande erhöll 2 miljoner
var till olika samverkansprojekt.

Vetenskapsrådet har som
långsiktigt mål att öka medelbi-
draget. Den genomsnittliga
summan som beviljades var i år
drygt 660 000 kronor, 80 000
kronor mer än 2007.

Totalt sett hade män en högre
sannolikhet att beviljas projekt-
anslag än kvinnor, och kvinnor
fick också i genomsnitt 100 000
kronor lägre anslag än män.
Bland de som sökte förnyat pro-
jektstöd hade dock kvinnor och
män lika stor chans att få bi-
drag. �

»Det kan vara
ett intressant
sätt att stimu-
lera produktivi-
teten«, säger
Thomas Flodin.




