
❙ ❙ I skrivande stund är det oklart om re-
geringen får igenom sitt förslag om en
40-procentig skattesänkning på sprit i
årets budgetförhandlingar. Men att re-
geringen aktivt driver frågan och att pro-
testerna mot förslaget varit relativt lama
är något som läkare och andra inom häl-
so- och sjukvården borde reagera på. 

Finska erfarenheter
Statistik från Finland visar att efter skat-
tesänkningen 2004 ökade försäljningen
av starka alkoholdrycker med 17 pro-
cent, av starkvin med 15 procent och av
öl med 8 procent, medan försäljningen
av vin sjönk med 3 procent. Likafullt har
den oregistrerade konsumtionen kvar-
stått med ca 20 procent av totalkonsum-
tionen. Rapporter finns om ökning av
misshandelsfall, av ingripanden mot
rattfylleri och av andelen 17–18-åringar
som dricker sig fulla minst en gång i
månaden.

Läkarförbundets remissvar
Vi har tagit del av Läkarförbundets re-
missvar på utredningen »Gränslös utma-
ning – alkoholpolitik i ny tid«, SOU
2005:25, och konstaterar att man med-
vetet koncentrerat sig på frågorna kring
sekundärprevention inom sjukvården
och insatser inom arbetslivet. Förbundet
har därmed helt lämnat därhän det en-
skilt viktigaste förslaget i utredningen,
nämligen en sänkning av skatten för öl
och vin med 30 procent, vilket är en vi-
dareutveckling av delbetänkandets för-

slag om 40 procents sänkning av sprit-
skatten, som förbundet inte heller har
kommenterat. 

Beräkning av följderna
I en rapport från Folkhälsoinstitutet
finns beräkningar över hälsoeffekterna
av effekten av ändrade prisnivåer på al-
kohol. En skattesänkning med 40 pro-
cent på sprit och 15 procent på vin räk-
nade man med skulle öka antalet döds-
fall med knappt 300 per år, antalet miss-
handelsfall med drygt 1 600 per år och
antalet sjukdagar med drygt 1,6 miljoner
per år [1]. Självklart finns det betydande
osäkerhet i dessa bedömningar. Men det
vetenskapliga underlaget för olika typer
av reglering och avreglering av inköps-
och utskänkningregler är nu mycket so-
litt, och erfarenheten visar att alkoholpo-
litiska reformer har tydliga effekter på
folkhälsan. Det nu aktuella exemplet
från Finland visar realiteten bakom des-
sa uppskattningar.

Intressant nog håller regeringens ut-
redare med om att skattesänkningarna

kommer att leda till ökad konsumtion
och ökade alkoholskador. I ovannämnda
betänkande (SOU 2005:25) kan man
läsa på sidan 89: »Vad som talar mot en
sänkning av skatten på vin och öl, och av
alkoholskatterna generellt, är dock dess,
tidigare nämnda, effekter på folkhälsan.
En skattesänkning i Sverige skulle bidra
till att driva upp alkoholkonsumtionen
ytterligare och leda till ökningar av olika
alkoholrelaterade problem, vilket nyli-
gen också har redovisats i en rapport från
Statens Folkhälsoinstitut (Holder m fl
2005).« 

Det hade varit naturligt att i varje fall
Läkarförbundet i sitt remissvar påtalat
detta förhållande, som utredningen själv
tar upp.

Systembolagets roll
Förespråkarna för skattesänkning häv-
dar bl a att det från folkhälsosynpunkt är
viktigare att folk handlar sin alkohol på
Systembolaget och att det för att uppe-
hålla systemets trovärdighet inte går 
att ha alltför mycket högre priser på
Systembolaget än med andra anskaff-
ningssätt. 

Problemet är dock att gränshandel
och hemtillverkning alltid har en viss
attraktionskraft och att Systembolaget
aldrig prismässigt kan konkurrera med
dessa andra sätt att införskaffa alkohol.
En ökad konsumtion av systembolags-
sprit kan tvärtom, med de signaler en
kraftig prissänkning ger, bidra till en ge-
nerellt »våtare« alkoholkultur, med fort-
satt hög konsumtion även av insmugg-
lad, hemtillverkad eller direktimporte-
rad alkohol. 

Fel att ge upp
Vi menar också att det är fel att »ge upp«
inför den nu rådande situationen med i
princip fri privatinförsel inom EU. Dels
menar vi att polis och tull har full möj-
lighet (om än kanske idag inte tillräck-
ligt med resurser) att tolka regeln om pri-
vatinförsel så att bilar fulla med alkohol
faktiskt stoppas vid gränsen, och att man
mer systematiskt skulle kunna förhindra
vidareförsäljning av införd alkohol.
Dels menar vi att regeringen måste ver-
ka inom EU för återinförande av möjlig-
heten för medlemsländer att begränsa in-
förseln. 

Rätten till i princip fri privatinförsel
är nu ett problem för många länder inom
EU. Regeringen bör därför kunna få stöd
för att driva frågan att alkohol inte är en
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Läkarna och alkoholen: 
Förbundet får inte abdikera
Det är med beklagan som vi konstaterar att förbundet inte mer aktivt
tagit ställning mot den nedmontering av alkoholpolitiken som skett i
samband med EU-anpassningen. Den senaste i raden av dessa för-
ändringar är det nu aktuella förslaget till skattesänkning på sprit, som
Läkarförbundet inte reagerat på. Det skriver Peter Allebeck och Sven
Andréasson, som uppmanar Läkarförbundet att inta en mer aktiv roll i
den alkoholpolitiska debatten. 

Alkoholpolitiken bör bevakas mera aktivt
av Läkarförbundet, menar skribenterna.
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ordinarie handelsvara, »No ordinary
commodity«, enligt titeln på en bok av
framstående alkoholforskare [2], som
inte kan hanteras som andra produkter i
EUs handelspolitik. Enskilda länders
sociala och kulturella traditioner måste
kunna påverka lagstiftningen kring alko-
holinförsel och alkoholskatter. 

Läkarförbundets tidigare aktiviteter 
En av oss hade anledning att i samband
med Läkartidningens 100-årsjubileum
gå igenom Läkartidningens och därmed
förbundets aktiviteter inom alkoholom-
rådet under förra seklet [3]. Det fram-
gick tydligt att läkarkåren ofta visat
starkt engagemang i alkoholfrågor och
att förbundet aktivt tagit upp och drivit
viktiga policyfrågor. För drygt 20 år se-
dan föreslog en arbetsgrupp utsedd av
Läkarförbundets centralstyrelse något
så inopportunt som återinförande av in-
dividuell inköpsregistrering (»mot-
kort«). 

Därför är det med beklagan vi kon-
staterar att förbundet inte mer aktivt ta-
git ställning mot den nedmontering av
alkoholpolitiken som skett i samband
med EU-anpassningen. Den senaste i ra-
den av dessa förändringar är det nu aktu-
ella förslaget till skattesänkning på sprit,
som Läkarförbundet således inte reage-
rat på. Alkoholpolitiken är ett väl så vik-
tigt område för förbundet att bevaka som
sjukvårds-, social-, arbetsmarknads- och
forskningspolitik.

Uppmaning
Vi uppmanar således Läkarförbundet att
1. verka för en mer aktiv roll för för-

bundet i den alkoholpolitiska debat-
ten, utifrån argumentet att alkohol är
en av våra absolut största hälsorisker

2. bevaka remisser i alkoholpolitiska
frågor på ett mer aktivt sätt, och be-
akta hälsoaspekterna generellt, inte
bara dem som berör vård och arbets-
miljö

3. ta ställning till den nu aktuella frågan
om skattesänkning på både sprit och
andra alkoholdrycker som föreslagits
i två färska betänkanden, men som
uppenbarligen förbisetts i remisshan-
teringen.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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Replik:

Vi går vidare och undersöker
möjligheterna att ta ställning

För att säkert utreda vad våra specialitets- och intresseföreningar
med experter på alkoholrelaterad sjuklighet anser, har vi skickat ut
en särskild förfrågan. Om svaren är entydiga kan de komma att ge
centralstyrelsen underlag för att mer aktivt plädera mot förslaget att
sänka alkoholskatterna. Vi stöder också arbetet i WMA med att ta
fram förslag till åtgärder för att minska alkoholens skadeverkningar.

❙ ❙ Peter Allebeck och Sven Andréasson
tar upp en mycket viktig fråga för läkar-
kåren och för våra politiker – hur skapar
vi bästa möjliga alkoholpolitik i Sveri-
ge? En statlig utredning har nyligen
granskat frågan och dessutom särskilt
försökt besvara frågan om hur hög alko-
holskatten bör vara. För läkare och för
Läkarförbundet är alkoholpolitiken vik-
tig; alkohol har blivit en av de allvarli-
gaste folkhälsoriskerna i det moderna
samhället.

Läkarkåren engagerad
Läkarkåren har alltid varit starkt enga-
gerad i frågan om att hur vi bäst före-
bygger och behandlar alkoholskador.
Inte minst därför att läkaren i sin dagliga
gärning ofta har känt vanmakt och för-
tvivlan över att tvingas ta hand om ska-
dor som i så hög grad är möjliga att före-
bygga. Förslag i form av förbud och ran-
soneringar har återkommit regelbundet
från både enskilda och grupper av läka-
re. Förslag som rör prispolitik och inför-
selregler har mer sällan förts fram. 

Blickar vi tillbaka finner vi att Läkar-
förbundet som organisation konsekvent
har avstått från att ta ställning till dessa
förslag. Istället för att värdera olika alko-
holpolitiska styrmedel har förbundet
valt att lyfta fram de medicinska aspek-
terna på alltför hög alkoholkonsumtion,
det preventiva arbetet i sjukvården och
andra vårdfrågor.

Frågan om att sänka alkoholskatten
har blivit en het politisk fråga som de-
batterats mycket det senaste året. Från
politiskt håll vore det givetvis tacksamt
om professionerna som arbetar med ska-
deverkningar av alkohol kunde ge tydli-
ga besked. För att läkarkåren ska kunna
värdera alkoholpolitiska styrmedel

krävs bra underlag, och för att Läkarför-
bundet ska kunna ge klara besked måste
våra medlemmars synpunkter i frågan
vara tydliga.  

När det gäller utredningens förslag
till ny alkoholpolitik har många syn-
punkter kommit in från förbundets del-
föreningar vad gäller vårdens förutsätt-
ningar att leva upp till behovet av ett ut-
ökat sekundärpreventivt arbete. När det
gäller just förslaget om sänkt alko-
holskatt saknas synpunkter från delför-
eningarna. Detta är naturligtvis en brist,
om man anser att Läkarförbundet borde
ha en klar uppfattning i frågan. 

Fråga till våra experter
För att säkert utreda vad våra speciali-
tets- och intresseföreningar med exper-
ter på alkoholrelaterad sjuklighet anser,
har vi därför skickat ut en särskild för-
frågan. Dessa svar har ännu inte kommit
in. Om svaren är entydiga kan de even-
tuellt ge centralstyrelsen underlag för att
mer aktivt plädera mot förslaget att sän-
ka alkoholskatterna. 

Redan innan vi har tagit del av svaren
synes det ganska självklart att höga pri-
ser på sprit och vin minskar konsumtio-
nen och i förlängningen också alko-
holskadorna hos befolkningen. För att
prisinstrumentet skall fungera får det
dock inte vara alltför lätt att köpa billig
sprit och vin från andra länder. Ett sätt att
komma tillrätta med detta vore att Sveri-
ge i olika internationella sammanhang
lyckas övertyga andra länder om vikten
av att också använda priset som ett medel
för att reducera alkoholkonsumtionen. 

Kommande förslag från WMA 
Läkarförbundet stödjer därför i pågåen-
de arbete inom World Medical Associa-
tion (WMA) ett förslag till åtgärder för
att reducera alkoholens skadeverkning-
ar. I förslaget tas bl a hänsyn till prissätt-
ningen. WMA väntas anta förslaget på
nästa möte i oktober 2005. •
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