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Ålders-och könsfördelningen
bland medlemmar i Läkarför-
bundets specialitetsföreningar
presenteras i en färsk statistik-
rapport. Rapporten ger en bild
av återväxt och förväntad pen-
sionsavgång inom olika medi-
cinska verksamhetsområden.
Tabellmaterialet avslöjar samti-
digt att det råder avsevärda
könsvariationer mellan olika
medicinska specialiteter.     

Statistikrapporten visar hur det tota-
la antalet medlemmar i Läkarförbun-
dets specialitetsföreningar fördelas
inom olika åldergrupper och avslöjar
även hur könsfördelningen ser ut. Syf-
tet med  rapporten är att beskriva åter-
växt och pensionsavgång inom olika
specialiteter.

– Vi vill ge specialitetsföreningarna
en förtydligad bild av hur åldersprofilen
ser ut. Det är kunskap som kan under-
lätta långsiktig planering av rekrytering
och utbildning inom respektive specia-
litet.  

– Statistiken kan även tjäna som en
utgångspunkt för en allmän diskussion
inom föreningarna om den egna specia-
litetens framtid, kommenterar Kerstin
Johansson, statistikansvarig på Läkar-
förbundet.

Jämn åldersfördelning
Åldersstatistiken är indelad i femårs-

intervall, med start i gruppen 34 år och
yngre och sedan fram till gruppen 65 år
och äldre. 

Åldersfördelningen är förhållande-
vis jämn och stabil inom flertalet av de
46 specialitetsföreningarna. I ganska
många specialiteter finns dock en stati-
tisk topp i form av att de sk fyrtiotalis-
terna dominerar rent antalsmässigt.
Förhållandet utgör ett viktigt memento
när det gäller att långtidsplanera för
kontinuitet och tillräcklig återväxt.  

Inom några specialitetsföreningar
finns statistiska särdrag som är direkt
överraskande. Ett exempel är Svenska
kliniska kemisters förening, med 152
medlemmar och få tecken på återväxt
och föryngring. Av de totalt 83 med-
lemmar i föreningen som befinner sig i
yrkesaktiv ålder har hela 67 procent
passerat 55-årsstrecket.  Av det totala
antalet medlemmar i föreningen är en-
dast tre under 40 år. 

Även inom Svensk förening för pa-
tologi finns en förskjuten ålderskurva
med en övervikt av äldre medlemmar.
Av 154 patologer i yrkesaktiv ålder åter-
finns 65 procent inom åldersintervallet
50–64 år. Endast tolv av 154 patologer
är under 45 år.  

Detta kan jämföras med den betyd-
ligt jämnare åldersfördelningen inom     t
ex Svensk kirurgisk förening. Av 1 263
kirurger i yrkesaktiv ålder återfinns ca
40 procent inom åldersintervallet 50–64
år. Mer än en tredjedel av kirurgföre-
ningens yrkesaktiva är yngre än 45 år.

Färre tjänster i klinisk kemi
Arne Lundblad, överläkare vid kli-

niskt kemiska laboratoriet, Linköpings
universitetssjukhus, och ordförande i
Svenska kliniska kemisters förening
medger att ålderskurvan för kliniska ke-
mister ser något dyster ut. Han påpekar
samtidigt att medlemsantalet i Läkar-
förbundets specialitetsföreningar inte
ger en hundraprocentigt rättvisande
bild av det verkliga antalet specialister.

– Detta gäller bl a för specialiteten
klinisk kemi, som har ett större antal
yngre specialister i den vetenskapliga
föreningen än i specialitetsföreningen.
Statistiken över medlemmar i Svenska
kliniska kemisters förening inkluderar
ej heller ST-läkare. 

Dessa fakta kan emellertid ändå inte
bortförklara mer än en viss del av den
sneda åldersfördelningen.

– Utvecklingen har samband med
den generella osäkerhet om framtiden
som råder inom svensk laboratorieme-
dicin. Vi har hamnat i ett läge där det till
och med finns erfarna sjukhusledningar
och sjukvårdspolitiker som anser att
klinisk kemi inte behöver vara en inte-
grerad del i sjukvården.  

– Den nya trenden är ju att man skall
köpa och sälja den här typen av medi-
cinsk verksamhet. Gärna från den leve-
rantör som kan erbjuda de lägsta priser-
na. 

– I takt med att entreprenadsystemet
byggs ut minskar antalet fasta tjänster
inom klinisk kemi. Trenden är särskilt
tydlig inom de sjukvårdsområden som
ligger vid sidan om de egentliga univer-
sitetsregionerna.  

– Huvudmännen har minskat oer-
hört hårt på antalet tjänster. Läget är ett
helt annat än det som rådde på de glada
1950- och -60-talen när också mindre
sjukhus kunde ha flera egna läkartjäns-
ter inom laboratorieområdet.  

– Samtidigt råder osäkerhet och
principiell oklarhet om behovet av
framtida tjänster. Det är således förstå-
eligt om unga läkare väljer att satsa på
specialisering inom andra områden, re-
sonerar Arne Lundblad. 

Centraliserad verksamhet
En följd av utvecklingen är att klinis-

ka kemister arbetar alltmer centralt och
övergripande, t ex med betoning på kva-
litetssäkring och informationsöverfö-
ring mellan laboratorium och kliniker. 

– Parallellt har arbetsvillkoren för de
kliniska kemister som finns kvar ute i
periferin, dvs på mindre lasarett blivit
alltmer oattraktiva. Dessa läkare blir
idag lätt isolerade i sitt arbete. Det finns
även exempel på att sjukvårdshuvud-
män överlåter det adminsitrativa led-
ningsansvaret för laboratorieverksam-
heten till andra yrkesgrupper: kemister,
ingenjörer och laboratorieassistenter. 

– Bara det strikt medicinska led-
ningsansvaret ligger då kvar på läkaren,
vilket i viss mån också har påverkat spe-
cialistrekryteringen negativt. 

PR för klinisk kemi
– Den kliniska kemin är dock på intet

sätt uträknad som medicinsk specialitet,
betonar Arne Lundblad. Ämnesföreträ-
darna sammanträder regelbundet och
inom föreningen arbetar vi hårt med att
försöka skapa en mera distinkt roll för
kliniskt kemisk verksamhet inom sjuk-
vården. De kliniskt kemiska läkare som
finns på sjukhuslaboratorierna försöker
nu bl a att mer aktivt  presentera sig och
sitt arbete för den övriga sjukvården och
bland studenter på läkarlinjen. Det är
viktigt att  unga medicinare  får  klart för
sig att laboratorieläkarens kunskaper
verkligen behövs  i vården, och att de ut-
gör en integrerad del i den kliniska verk-
samhet som bedrivs i övrigt.

Svenska kliniska kemisters förening
har även tagit fram en förnyad målfor-
mulering för ämnet och inrättat en na-
tionell studierektor för ST-utbildningen
i klinisk kemi.  

Förbundet vill bevaka återväxt
Kerstin Johansson, Läkarförbundet,

påpekar att specialitetsföreningarna bör
titta noga på hur pensionsavgångarna
ser ut och bevaka så att återväxten är ga-
ranterad på tillräcklig nivå. 

– Man måste särskilt beakta att anta-
let ST-tjänster är för litet idag. Läkar-
förbundets linje är att det krävs fler
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»färdiga» specialister ute på markna-
den. När äldre kolleger går i pension
måste de kunna ersättas av kolleger med
tillräcklig erfarenhet. 

– Om man inrättar en massa nya ST-
tjänster först den dagen som dessa läka-
re går i pension blir det obalans och man
får med tiden en svacka med för stor an-
del »färska» specialister ute i sjukvår-
den. 

– Vi vet att idag har den genomsnitt-
lige specialisten minst ca 10–11 års er-
farenhet inom det egna fackområdet.
Därför bör specialitetsföreningarna sät-
ta sig ned och räkna på hur det ser ut i
deras egen förening, manar Kerstin Jo-
hansson.

Fakta om könsfördelning
bland svenska specialister
Statistikrapporten ger en tydlig bild

också av hur könsfördelningen ser ut
inom de medicinska specialitetsföre-
ningarna.

Materialet avslöjar kända mönster i
den proportionella fördelningen mellan
kvinnliga och manliga specialister men
avslöjar också tecken till trendbrott. Lä-
kare i yngre årskullar tycks välja speci-
alitet något mindre könsprefererat än
vad man gjorde förr.

Statistiskt varierar andelen kvinnor i
specialitetsföreningarna mellan, som
lägst 6,3 procent och upp till maximala
59,4 procent. Det lägre talet gäller
Svensk urologisk förening och det hög-
re Svensk förening för barn och ung-
domspsykiatri.

Generellt gäller att kvinnor är i klar
minoritet i samtliga kirurgiska speciali-
teter, undantaget Svensk förening för
obstetrik och gynekologi där 45,8 pro-
cent av medlemmarna är kvinnor.

I föreningar som t ex Svensk neuro-
kirugisk förening, Svensk ortopedisk
förening och Svensk thoraxkirugisk
förening ligger andelen kvinnor i inter-
vallet 6,4 till 7,7 procent.

Svensk urologisk förening är allra
mest mansdominerad. Av föreningens
totalt 315 medlemmar är endast 20
kvinnor. 

Men två av de totalt sex medlemmar
som är under 35 år är kvinnor, vilket –
åtminstone rent statitiskt – är en avse-
värd framgång för urologkårens jäm-
ställdhet. 

I Svensk neurokirurgisk förening,
med 110 medlemmar finns totalt åtta
kvinnor. Också i det fallet med en viss
tendens till könsutjämning bland de
yngsta medlemmarna. Av de totalt 15
neurokirurger som är yngre än 40 år är
tre kvinnor.

I Svensk thoraxkirurgisk förening
med totalt 140 mdlemmar ingår nio
kvinnor. Av de totalt nio thoraxkirurger
som är under 35 år är en enda kvinna.
Av de totalt 61 thoraxkirurger som är

under 45 år finns sammanlagt fem kvin-
nor (8, 2 procent).

Fler unga kvinnliga kirurger
I Svensk kirurgisk förening – totalt

1 524 medlemmar  – finns 261 kvinnli-
ga medlemmar ( 9, 4 procent). Av de to-
talt 422 medlemmar i Svensk kirurgisk
förening som är under 45 år är 77 kvin-
nor (18, 2 procent). I den yngsta ålders-
gruppen – kirurger under 35 år – finns
totalt 50 medlemmar. Av dessa är så pass
många som 17 kvinnor (34 procent).

En utpräglat stark kvinnotrend
märks inom Svensk förening för obste-
trik och gynekologi. Av totalt 1 524
medlemmar är 698 (45,8 procent) kvin-
nor. Av de totalt 93 gynekologer som är
under 40 år är 77,4 procent kvinnor.

Däremot finns inom Svensk före-
ning för patologi inte en enda kvinnlig
medlem under 45 år. Av totalt 200 pato-
loger är 33 kvinnor (16,5 procent).

När det gäller vissa medicinska och
psykiatriska specialiteter som – histo-
riskt sett – varit mer kvinnodominerade
består de gamla mönstren på det stora
hela.

Av totalt 362 medlemmar i Svensk
förening för barn och ungdomspsykiatri
är 215 kvinnor (59, 4 procent). Av de to-
talt 28 medlemmar i föreningen som är
under 40 år är 18 kvinnor (64,3 pro-
cent).

Av totalt 507 medlemmar i Svensk
geriatrisk förening är 273 kvinnor (53,8
procent). Av de 21 geriatriker som är

under 40 år är 11 kvinnor (52,3 pro-
cent).

Vad förklarar fördelningen?
Varför är kvinnor generellt underre-

presenterade inom kirurgiska specialite-
ter? Läkartidningen ställde frågan till
Ann Rundcrantz, överläkare vid kirurg-
kliniken, Lasarettet i Motala, tidigare  le-
damot i Läkarförbundets centralstyrelse.

– Mycket bottnar i ren och skär tra-
dition. Det råder fortfarande en viss
anda av grabbighet inom kirurgin och
en attityd av att man skall jobba myck-
et och klaga litet.

– Det finns manliga kirurger som
vill hävda att kvinnor över huvud taget
inte är lämpade för kirurgjobb. Den  sor-
tens jargong gör att den kirurgiska ar-
betsmiljön, på sina håll, nog kan kännas
lite extra sluten och otrivsam för en
kvinna.

– Sedan finns också en del rent ob-
jektiva nackdelar med kirurgtjänster.
Kirurgin ligger ofta jämförelsevis dåligt
framme vad gäller t ex arbetstider och
arbetsmiljö. Dessa faktorer kan ibland
vara lite viktigare för kvinnor än för
män, främst när det gäller koppling
mellan jobbet och den personliga hem-
situationen.

– Det är ett faktum att en kirurg inte
kan räkna med att t ex slippa nattjobb
ens efter många år som bakjour. Alla vet
att väljer man den här karriären så får
man också vara beredd på att jobba
mycket på nätterna, dvs inte bara i bör-
jan utan hela karriären igenom. 

– Jag tror att kombinationen kvinna
och kirurgkarriär kräver en utpräglad
vilja att ägna sig åt just det här gebitet.
Den målinriktade viljan måste finnas,
bl a för att kvinnor skall kunna orka med
att sätta sig över att det blir en del mot-
stånd på vägen och att tjänsten kan visa
sig vara mer obekväm än vad som er-
bjuds i andra specialiteter. 

Ann Rundcrantz menar att ett succes-
sivt trendbrott dock är på gång, vilket
också bekräftas av den nya förbundssta-
tistiken som visar just på en ökning av an-
delen (unga) kvinnliga allmänkirurger. 

Finns det något som Läkarförbundet
borde göra bättre för att gynna en ökad
könsutjämning bland kirurger?

– Förbundet skulle kunna göra mer
för att t ex öka möjligheterna till deltid.
Arbetstider och arbetsmiljö är ofta ge-
nerellt sämre inom kirurgiska speciali-
teter. Den typen av fackliga berörings-
punkter har säkert bidragit aktivt till att
det har varit så mycket färre kvinnor
som har sökt sig till kirurgin. Om för-
bundet tittar mer fokuserat på fackliga
nackdelar i det samamanhanget så är jag
övertygad om att man kommer att hitta
ett antal angelägna saker värda att ta itu
med, säger Ann Rundcrantz  

Bo Lennholm
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– Kvinnor som vill bli kirurger måste ha
en utpräglat målinriktad vilja, bl a för att
kunna orka sätta sig över att det blir en
del motstånd på vägen och att tjänsten
kan visa sig vara mer obekväm än vad
som erbjuds i andra specialiteter, säger
Ann Rundcrantz, överläkare i kirurgi.


