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Det tar omkring tio minuter att köra
bil mellan universitetssjukhuset Hospi-
tal General Vall d’Hebron och privat-
sjukhuset Centro Medico Teknon i Bar-
celona.

Det är en sträcka som läkaren Teresa
Rius avverkar i stort sett varje dag vid
femtiden på eftermiddagen. 

Hon har haft tur och fått ett extraar-
bete, något som många av hennes kolle-
ger ständigt är på jakt efter. När hon läm-
nar Centro Medico Teknon vid niotiden
på kvällen, ibland ännu senare, avslutar
hon en 12–13 timmar lång arbetsdag.  

Spanska kvinnor väljer gärna en yr-
keskarriär framför att bilda familj. Så
har det varit ett antal år och resultatet är
bland annat att Spanien nu ligger i den
europeiska bottenligan ifråga om bar-
nafödande. 

Även läkaryrket lockar allt fler. Av

de akademiska utbildningarna är den
sexåriga medicinska grundutbildningen
bland de svåraste att komma in på och
över 70 procent av de studerande är
kvinnor. 

Bland yrkesverksamma läkare är 45
procent kvinnor, i åldern under 35 år är
andelen kvinnor hela 70 procent. 

Som de flesta blivande läkare i Spa-
nien sökte Teresa Rius in till den medi-
cinska grundutbildningen redan då hon
var 18 år och precis klar med den all-
männa skolgången. Hon kom in vid ett
av de tre universitet i Barcelona som ut-
bildar läkare. Yrkesvalet föll sig natur-
ligt; hennes far, George Rius, är en av
Barcelonas mest kända kardiologer och
som liten tillbringade Teresa mycket tid
på sin fars arbetsplats. Där trivdes hon. 

Efter grundutbildningen väntade två
års allmäntjänstgöring innan Teresa
kunde genomgå fem års specialistut-
bildning, ett år inom internmedicin och
fyra år inom kardiologi innan hon blev
s k senior doktor. 

Oligatorisk allmäntjänstgöring före

specialistutbildningen har dock tagits
bort sedan ett par år tillbaka och gäller nu
bara dem som väljer att bli allmänläkare.

Idag är Teresa Rius 34 år, utbildad
kardiolog med inriktning på arytmi och
som s k stabsläkare på enheten för aryt-
mi på universitetssjukhuset befinner
hon sig mitt i karriären. Hospital Gene-
ral Vall d’Hebron är ett av Barcelonas
största sjukhus med 1 600 sängplatser.

Pendlar mellan två arbeten
Arbetstempot tillåter ingen egen fa-

milj. Under en normal vecka fungerar
bostaden en bit utanför Barcelona cen-
trum mest som en övernattningslägen-
het.

– Jag börjar mitt arbete på universi-
tetssjukhuset klockan åtta varje morgon
med ett timslångt avdelningsmöte.
Samtliga kardiologer sitter med, dia-
gnoser och behandlingar diskuteras
men det är först när det gäller arytmifall
som jag engageras i någon större ut-
sträckning. 

– Sedan går jag in i EPS-laboratoriet

Teresa Rius är ung kardiolog i Spanien

Karriären viktigare
än man och barn

I Spanien är läkare ett av de populäraste yrkesvalen, men arbe-
tet betalas dåligt och lönerna har överhuvudtaget inte höjts de se-
naste tre åren. Det är de kvinnliga läkarna som svarar för åter-
växten och genom dubbelarbete går det att leva med medelhög
standard.

– Jag förstår inte varför man väljer att bli läkare, det är egent-
ligen inget yrke för en kvinna, säger Teresa Rius, ung kardiolog
med minst tolv timmars arbetsdag.
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(elektrofysiologi) och förbereder da-
gens arbete, säger Teresa.

– Vi studerar bland annat orsakerna
till kraftigt förhöjd hjärtrytm, takykar-
di, hos enskilda patienter. Behandling-
en utförs med en elektrokateter, som
förs in till hjärtat via en ven och som
kontrolleras med hjälp av röntgen. Hela
proceduren är tekniskt mycket avance-
rad och kan ta mellan två och fyra tim-
mar. Vi hinner behandla högst ett par
patienter per dag. Dessutom bedriver vi
en del forskning kring takykardi.

När arbetsdagen normalt sett borde
vara slut vid 17-tiden beger sig Teresa
Rius till sin andra arbetsplats: privat-
sjukhuset Centro Medico Teknon med
160 sängplatser. Det fyra år gamla sjuk-
huset ägs av ett amerikanskt företag,
och påminner med sin pompösa fasad
och vackra parkanläggning mer om ett
palats för den spanska monarken än om
ett högteknologiskt sjukhus. 

Bland patienterna finns de som beta-
lar helt själva, men framför allt patien-
ter som varje månad lägger ut mellan
motsvarande 200 och 500 kronor på en
privat sjukvårdsförsäkring. Sjukhus-
vård på de statliga sjukhusen är helt
kostnadsfri och finansieras genom in-
komstskatter, ändå väljer närmare 25
procent av Barcelonaborna att även
teckna egna sjukvårdsförsäkringar.
Motsvarande siffra för hela Spanien är
12 procent.    

– På privatsjukhuset har jag ett kon-
trakt med det team som jag arbetar med,
och får även min lön direkt från kardio-
logteamet. Teamet får i sin tur sina
pengar från sjukhuset. Kontraktet inne-
bär ingen som helst trygghet för mig
och jag vet inte hur länge jag kan räkna
med detta extraarbete, säger Teresa.

– Mina arbetsuppgifter är i stort sett
desamma som på universitetssjukhuset.   

På universitetssjuk-
huset har Teresa en
omfattande anställ-
ningstrygghet. För att
överhuvudtaget riske-
ra sin anställning som
läkare krävs att man
visar »grov ansvars-
löshet». Som ett starkt
stöd, både för att be-
vaka anställnings-
tryggheten och för att
hjälpa till att finna
jobb för arbetslösa lä-
kare, finns Sindicato
Medico, en intresse-
organisation som står
helt vid sidan av lä-
karnas fackförbund.
Varje yrkesverksam
läkare måste vara
medlem i fackförbun-
det, men i stort sett
samtliga tillhör även

Sindicato Medico.
Risken att bli övertalig är inte heller

stor. Trots att de statliga anslagen till
hälso- och sjukvården har minskat de
senaste åren så har inga sjukhus lagts
ner och arbetslösheten bland läkare är
fortfarande relativt låg i den läkartäta
Barcelonaprovinsen med drygt 4,5 mil-
joner invånare.

Omkring 500 av provinsens 20 000
läkare går för närvarande utan jobb. 

Tre år med frysta löner
Lönen som statligt anställd är dock

ett kapitel för sig. De senaste tre åren
har läkarnas löner varit helt frysta och
Teresa Rius tjänar efter fyra års anställ-
ning på universitetssjukhuset omkring
motsvarande 16 000 kronor per månad
före skatt.

I kontraktet ingår jourtjänstgöring
fyra till fem dagar i månaden. Under spe-
cialistutbildningen var lönen bara hälf-
ten av vad hon tjänar som senior doktor. 

Några extraförmåner, som betalda
försäkringar, extra lång semester eller
liknande, ingår inte i anställningskon-
traktet.

Vissa kan tjäna något mer beroende
på vilket typ av kontrakt man skriver
med sjukhuset, exempelvis hur mycket
jour som ingår och om man förbinder
sig att arbeta exklusivt för universitets-
sjukhuset. 

För arbetet på Centro Medico Tek-
non får Teresa ytterligare cirka 8 000
kronor varje månad. Då arbetar hon i
stort sett varje kväll, när hon inte har
jour på universitetssjukhuset.    

– Min sammanlagda lön gör att jag
kan leva med en medelhög standard. Jag
har flera vänner som valt andra akade-
miska yrken, t ex ekonomer och inge-
njörer, och jämför jag med vännernas
löner så tjänar jag ganska lite. Inte minst

med tanke på hur mycket tid jag lägger
ner på mitt arbete, säger Teresa.

Teresas »medelhöga levnadsstan-
dard» innebär bl a en hyreslägenhet på
60 kvadratmeter, cirka tio minuters tun-
nelbaneresa från city. Och trots att det
inte rör sig om någon nybyggd modern
hyresfastighet, bland annat saknar huset
hiss, är månadshyran motsvarande
7 000 kronor.

– I Barcelona är det annars normalt
att man köper sin lägenhet och ett lä-
genhetsköp ingår även i mina närmaste
planer, säger Teresa.

Accepteras av manliga kolleger
Även om det är kvinnorna som nu-

mera dominerar bland de yngre läkarna
gäller det långt ifrån ifråga om Teresas
specialitet, tvärtom. Men den eventuel-
la skepsis mot hennes yrkesfärdighet
som någon gång visat sig har inte kom-
mit från kolleger. 

– Framför allt när jag var lite yngre
och gjorde min specialistutbildning
kunde akutpatienterna stirra på mig
med sina skrämda ögon, frågande: »Vad
ska hon göra med mig?»

– Kollegerna har aldrig ifrågasatt
min kompetens. Däremot kan det ibland
kännas som om man förväntar sig mer
av mig än vad man borde, bara för att jag
är dotter till en känd kardiolog. 

Manliga läkare fungerar oftast an-
norlunda än de kvinnliga, menar Teresa. 

– Min personliga känsla är att man-
liga läkare inte är lika intresserade av att
göra ett bra jobb om de inte samtidigt
får uppskattning för det. De har större
behov av att vara i förgrunden, att vara
huvudpersonen. För oss kvinnor räcker
det med att vi själva känner att vi gjort
ett bra jobb. 

Det har inte varit särskilt svårt att
göra karriär i konkurrens med männen,
anser Teresa, och hon upplever inte hel-
ler att kvinnliga läkare utsätts för någon
diskriminering, t ex ifråga om lönesätt-
ning. Däremot är hon själv ett exempel
på hur svårt det kan vara att kombinera
en karriär med att bilda familj.  

– Vill man bli specialist bör man
undvika att bli gravid. Inom de flesta
specialiteterna kan du begära högst tre
månaders sjukledighet. Inom vissa spe-
cialiteter, t ex radiologi, kan du begära
nio månader sjukledighet.

– Men det besvär som din frånvaro
leder till för dina kolleger som måste
täcka upp för dig, och avbrottet i din
egen medicinska träning, gör att det är
mycket svårt att kombinera arbetet med
barn, säger Teresa, som själv inte skaf-
fat några barn eller gift sig.

– Naturligtvis kan man skaffa familj
som läkare, men jag tror det är svårare
än inom vilket annat yrke som helst.
Själv skulle jag aldrig hinna med det
som jag arbetar just nu.  
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Extrajobbet på privatsjukhuset är viktigt för ekonomin. »Jag
gör ungefär samma arbete här som på universitetssjukhuset.
Men patienterna är mer krävande, säger Teresa Rius.

KOLLEGA I VÄRLDEN



Sjukledigheter, semesterar, interna-
tionella konferenser och efterutbild-
ningar bygger hela tiden på att det finns
kolleger som kan rycka in under frånva-
ron. 

– Officiellt har vi en månads semes-
ter, men man vet hela tiden att man mås-
te täcka upp för andra när man är tillba-
ka vilket bland annat innebär fördub-
blad jourtjänst.

Beroendet av varandra leder dock till
att kontakterna och samarbetet kolleger
emellan fungerar mycket bra, och Tere-
sa anser inte att hon någon gång varit
tvungen att tacka nej till att exepelvis
delta i en internationell kongress. 

Trots att det finns en tydlig konkur-
rens mellan läkarna, som, menar Tere-
sa, »är bra och en del av yrket», leder det
ömsesidiga beroendet till att man kän-
ner ett starkt stöd från kollegerna om t
ex stressen tenderar att bli för hög. 

– Om jag ser till min egen situation
så innebär ju det faktum att jag arbetar på
två sjukhus i sig en stressfaktor; när jag
lämnar universitetssjukhuset så behåller
jag ändå oron över mina patienter där,
samtidigt som jag tar på mig en ny oro
för mina patienter på privatsjukhuset. 

– Många läkare upplever känslor av
utbrändhet. Men vi har ganska lätt för
att tala om dessa problem och försöker
även hjälpa varandra. Jag har hört att i
t ex Sverige är missbruksproblem gan-
ska vanliga bland läkare som känner sig
utbrända. För mig låter det ofattbart.

Det svåra valet
Teresa Rius tror inte att hon kan

komma så mycket längre i karriären om
hon stannar på Hospital General Vall
d’Hebron, även om universitetssjukhu-
set ger möjlighet att delta i en forskning
som är framgångsrik. Förhoppningen är
att i framtiden få praktisera som kardio-
log i Storbritannien eller USA. 

– Internationellt sett ligger Spanien
idag på en hög nivå ifråga om utbild-
ning, kunskap och kliniskt arbete inom
området kardiologi.

– Däremot är nog standarden på den
tekniska utrustningen något högre i
USA, säger Teresa.

Tankarna kretsar ännu mest kring lä-
karyrket och dess möjligheter, inte minst
som dotter till en känd kardiolog som för
övrigt också är hennes kollega då hon ar-
betar på Centro Medico Teknon.

Men innan Teresa Rius en gång blir
pensionär vid 65 eller 70 års ålder – när
bestämmer hon själv men för att få full
pension ska man ha arbetat i minst 35 år
– finns ett annat mål. 

– Valet mellan intensivt arbete eller
familj blir mycket svårt, men jag kom-
mer till en punkt då jag måste välja och
förändra min arbetssituation. Jag tror
ändå att en egen familj kommer att bli
det viktigaste i mitt liv. •
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Fakta om spansk sjukvård
Läkarutbildningen tillhör de mest populära universitetsutbild-

ningarna i Spanien. Andelen kvinnliga studenter ökar och är för när-
varande ca 70 procent. Grundutbildningen är på 6 år och specialist-
utbildningen på 4–5 år. För allmänpraktiserande läkare ingår även 2
års allmäntjänstgöring i utbildningen.

I Spanien, med 40 miljoner invånare, finns ca 150 000 läkare. Av
dessa är drygt 93 000 allmänpraktiserande.

Den offentliga sjukvården finansieras genom skatter och är av-
giftsfri för patienten. Trots detta väljer många att teckna privata sjuk-
vårdsförsäkringar, som normalt kostar mellan motsvarande 200 och
500 kronor per månad. 

Av Spaniens hela befolkning har 12 procent en privat försäkring,
i vissa provinser är andelen betydligt högre. I Barcelona har närma-
re 25 procent av invånarna privata sjukvårdsförsäkringar. Ca 50 pro-
cent av de spanska sjukhusen drivs i privat regi. 

En spansk läkare har en månads lagstadgad semester. Pensionsål-
dern är valfri – vid 65 år eller vid 70 år. För att få full pension måste
en läkare ha arbetat i minst 35 år.

Teresa Rius, 34 år och kardiolog, har trots sitt eget yrkesval svårt att förstå unga
spanska kvinnors stora intresse för att läsa medicin. »Läkaryrket är nog svårare än något
annat yrke att kombinera med en egen familj. Samtidigt är det dåligt betalt, jag har haft
tur som fått ett extrajobb», säger Teresa Rius. 


