
 

Tusentals jobb hotas i vården 
Finanskrisen drar nu in även över kommuner och landsting. Allra 
värst drabbade är hittills Karolinska sjukhuset i Solna och 
Huddinge med 600 varslade och ytterligare 300 jobb som ska bort. 
På Sahlgrenska i Göteborg ska mellan 500 och 600 tjänster bort. 
Häromdagen varslade Norrbottens landsting 100. 
Enligt en sammanställning i Aftonbladet hotas 4 000 jobb i 18 av 
21 landsting – och det kan bli mycket värre utan en kamp för 
statligt stöd till kommuner och landsting. 
 
Susanne Ahlberg, som är biomedicinsk analytiker på patologen vid 
Karolinska, säger till Offensiv att hon har svårt att tro att nedskärningarna 
kan genomföras. 
Det kommer att bli för stora protester, hoppas hon och hänvisar till redan 
långa vårdköer. 
Sjuksköterskan Erika Ottenblad varnar för svåra konsekvenser. 
Kvaliteten och säkerheten är hotad då vi redan har en slimmad 
verksamhet idag. Det kommer att bli väldigt lite tid för varje patient. 
 
Ändå är detta bara början, varnar Kommunals vice ordförande Leif Alm- 
qvist i facktidningen Kommunalarbetaren. 
Risken är stor för stora försämringar under 2009 och 2010. 
Hur ekonomin utvecklas i kommunsektorn när arbetslösheten ökar och 
skatteintäkterna rasar beror på vad regeringen gör. 
   
Toni kommentar: pengar finns, det är bara att dom slösas bort på kollektivtrafiken där 
politikerna arbeta efter principen budget och inte helhet. Avreglera kollektivtrafiken 
och det frigörs ca 20 miljarder kronor med en gång, pengar som behövs i samhället för 
den akuta vården, polisen, räddningstjänsten osv 
Stoppa slöseriet med våra skattepengar – det är dags för regeringen och gå in i 
detaljerna och se över vara alla hålen finns – en effektivare och slimmat förvaltning av 
samhället kommer att ge utrymmen för det gemensamma, kollektivtrafiken och turism 
behöver ingen socialisering, det finns inte ett exempel i världen som visar att 
planhushållning som vi håller på med i Sverige skulle leda till framgång, tvärtom! 
 
 


