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– Trots att vi haft sjukvårds-
sveriges kanske sämsta år så har
många underläkare fått bättre
lön och bättre anställningsfor-
mer. De har nu ett attraktions-
värde som de inte haft tidigare,
vilket gett dem råg i ryggen.
Samtidigt har arbetssituationen
blivit allt tyngre.

Så sammanfattar Eva Nilsson Bå-
genholm sitt första år som ordförande
för Sveriges yngre läkares förening
(Sylf). Rekryteringsläget har blivit helt
annorlunda än Sylf hade väntat sig – i
stället för ett överskott på doktorer har
man en brist, vilket lett till en bättre ar-
betsmarknad för underläkarna.

Dessa har blivit en kraft att räkna
med, helt plötsligt vill sjukvården ha
underläkare, något som ger dessa stora
valmöjliheter.

– Det handlar inte längre om att anstäl-
la dem på vikariat och låta dem pröva sig
fram utan man erbjuder ST-anställningar,
berättar Eva Nilsson Bågenholm.

Under 1998 utannonserades 1 200
ST, vilket är en dramatisk ökning från
året innan då siffran var 600.

Arbetsgivarna mycket 
måna om underläkarna
Preliminära resultat av en omfattande

enkätundersökning om anställningsfor-
mer för underläkarna visar en väldigt po-
sitiv bild av förhållandena ute i landet –
det förekommer i stort sett inga vikariat
längre, annat än de egentligavikariaten.
Det är lite sämre på universitetsorterna.

– Arbetsgivarna är mycket måna om

underläkarna, som
erbjuds bra anställ-
ningsförhållanden
och bra lön, kom-
menterar Eva Nils-
son Bågenholm. 

– Och underlä-
karna tar för sig, de
har helt plötsligt
insett att de har ett
stort värde i sjuk-
vårdsorganisatio-
nen. De ställer krav
och om inte dessa
uppfylls så tar de
inte jobbet. Tidiga-
re har jag sett
skrämmande ex-
empel på hur tack-
samma doktorer
har varit för allting.

Det finns också
ett mycket stort
sorgebarn.

– Det är arbets-
miljön. Vi arbetar
fortare och fortare.
Det finns ingen tid
för reflexion, man hinner inte fundera
över vad man gör, utbildningen får
ibland stryka på foten liksom handled-
ningen och forskning försvinner. Det är
ren sjukvårdsproduktion som gäller. Det
här leder naturligtvis till sämre sjukvård,
konstaterar Eva Nilsson Bågenholm.

Hon understryker att arbetsmiljön
framöver är en av Sylfs huvudfrågor. En
annan sådan fråga är lönen. Just dessa
två områden har medlemmarna klart
sagt är de viktigaste – männen priorite-
rar lönen, kvinnorna arbetsmiljön.

Sedan en nyordning med individuel-
la löner infördes för en del av underlä-
karna 1997 har just dessa haft en klart
bättre löneutveckling än kollegerna
som ligger kvar i det gamla tariffsyste-
met, som fortfarande tillämpas främst
på universitetsorterna.

Vill ha fler alternativ
En tredje viktig fråga för Sylf är att

verka för att det skapas fler alternativa
vårdformer och även utbildningar, som
ju inte måste bedrivas inom landstinget 

Exempel som Eva Nilsson Bågen-
holm pekar på är att flera läkare själva
går ihop och driver en vårdcentral eller
en klinik med vårdavtal med landstinget.

Hon understryker betydelsen av att
satsa på andra typer av vårdgivare för att
få konkurrens. Då blir det lättare för lä-
karna att hitta en arbetsgivare som pas-
sar och då kan man utveckla både sig
själv och verksamheten mycket bättre
än annars.

Sylf tänker forsätta att driva den här
frågan och har kontakter med privata
vårdgivare och anser att det är jättevik-
tigt att utbildningsbiten hänger med
även hos dessa.

Tom Ahlgren

Arbetssituationen allt tyngre – men ljusglimtar finns

”Många underläkare har fått  
bättre anställningar och bättre lön”

Trots alla larm kan Eva Nilsson Bågenholm glädja sig åt att
många underläkare fått bättre anställningsformer och lön.

”Kvinnor ska
inte skrämmas
iväg från
mammografin”
– Det finns vetenskapliga belägg

för att mammografi sänker dödlighe-
ten i bröstcancer. Få tekniker är så sys-
tematiskt prövade och kritiskt utvär-
derade som just allmäna hälsokontrol-
ler med mammografi.

Därför är det oerhört viktigt att inte
skrämma iväg kvinnor från livräddan-

de undersökningar. Det är Cancerfon-
dens forskningsnämnd som samlat
står bakom den hållningen. Nämnden,
som  består av ett tjugotal vetenskapli-
ga experter, reagerar starkt mot utta-
landen som gjorts i olika medier de se-
naste veckorna, uttalanden där mam-
mografin ifrågasatts. 

Det har bland annat hävdats att
mammografin kan bidra till spridning
av brösttumörer.

Det här är första gången som forsk-
ningsnämndens ledamöter går ut i ett
öppet uttalande »i en fråga av stor vikt
för svensk cancerforskning».
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