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B esked att ett företags konkurrenskraft
måste stärkas och kostnaderna minskas
brukar innebära att anställda får gå. Ar-

betslivets kostnadsjakt är idag fokuserad på att
minska personalkostnaderna. Detta drabbar
stora grupper och många branscher. Att den
stress och osäkerhet som nedskärningarna ska-
par har ett direkt samband med en ökande psy-
kisk ohälsa framgår av en stor populationsba-
serad finsk studie. (J Epidemiol Community
Health 2007;61:154-8).  

Man följde  26 682 offentliganställda i tio
finska städer. År 1993 blev 4 271 av dessa avske-
dade, 4 783 arbetade kvar på arbetsplaster där
andra avskedats och 17 599 på arbetsplatser
utan nedskärningar. 

Utfallsmåttet var förskrivningen av psyko-
farmaka under de sex påföljande åren. (1994–
2000). Det finska personnummersystemet
gjorde det möjligt att matcha demografiska
data med förskrivna recept.

De tre grupperna (avskedade, kvarvarande
och ej drabbade) hade liknande sociala karak-

täristika. Flertalet var kvinnor, medelåldern
var drygt 40 år och majoriteten hade gymnasie-
eller högskoleutbildning. 

A tt avskedade skulle få fler psykofarmaka-
recept än de vars arbetsplatser inte på-
verkats var nog förutsägbart. Mer ovän-

tat var att den högsta förskrivningen av psyko-
farmaka gällde  män som arbetade kvar på 
nedskärningsdrabbade företag.  Dessa fick 49
procent mer psykofarmaka än män som arbeta-
de på företag som inte berörts, och de fick fler
mediciner över huvud taget. Överförskrivning-
en av psykofarmaka till kvinnor som jobbade
kvar på drabbade företag var lägre än för män-
nen och sågs inte för andra grupper av medici-
ner. 

Detta är den första studie som bygger på pro-
spektivt insamlade registerdata och medicin-
förskrivningar och inte på enkätsvar, påpekar
författarna. Vinsterna med nedskärningar i of-
fentlig sektor bör vägas mot utgifterna för den
ohälsa de skapar.

Nedskärningar skapar dyrbar ohälsa
»Mer oväntat var att
den högsta förskriv-
ningen av psykofar-
maka gällde  män
som arbetade kvar
på nedskärnings-
drabbade företag.
Dessa fick 49 pro-
cent mer psykofar-
maka än män som
arbetade på företag
som inte berörts.«  

Josef Milerad 
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chefredaktör
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Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).

MEDICINSK KOMMENTAR Nya lovande behand-
lingsalternativ vid neovaskulär makuladege-
neration inger inte bara hopp utan reser
också såväl ekonomiska som etiska frågor.
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