
massans uppbyggnad. Under år 2000
kommer ett 50-tal organismers arvs-
massa att vara kartlagda, och redan vid
utgången av år 2001 väntas det motsva-
rande gälla för 150 organismer. Är det
en utveckling som har ett brett stöd i
samhället?

Filosofen och etikern Nils Uddenberg
berättade vid riksstämmans allmänna
möte att det, enligt en intervjustudie han

själv ansvarat för, bland allmänheten
finns två dominerande invändningar mot
den här utvecklingen. 1: Är det rätt att
manipulera naturens ordning?, och 2:
Genteknik är ett maktinstrument som
inte tjänar den enskilde individen, utan
de ekonomiska intressena liksom enskil-
da forskares karriärer.

– Jag tror inte att det i första hand
handlar om att öka kunskapen bland all-

mänheten, utan om att skapa ett förtroen-
de för tekniken. I det ögonblick vanliga
människor ser att tekniken faktiskt hjäl-
per en släkting eller en vän ökar genast
tilltron.  Men vi måste fundera över hur
gentekniken ska användas. Det går inte
att ta ställning för eller emot tekniken
som sådan, men däremot till de olika
tillämpningarna, sade Nils Uddenberg.

Peter Örn 
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För blygsam för att kräva bra lön?

Unik service ger läkare råg i ryggen
De flesta läkare som ska för-

handla om sin lön tycker att det
är olustigt att tala gott om sig
själva och ställa tillräckligt höga
krav. Det menar läkaren Ham-
pus Eklöf, som är en av dem
som ligger bakom förhandlings-
mottagningen vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala.

– Förhandlingsmottagning-
ens uppgift är att såväl peppa
den enskilda läkaren inför en
förhandling, som att bistå med
information om gällande avtal,
löneläget vid den aktuella klini-
ken etc, säger Hampus Eklöf.

När det under 1990-talets andra hälft
bestämdes att en stor grupp underläka-
re på ST-nivå i fortsättningen skulle
sköta sina egna löneförhandlingar
väcktes farhågor i det egna kollektivet.
Sveriges yngre läkares förening (Sylf) i
Uppsala upplevde att det fanns en stor
risk med detta, eftersom underläkarna i
stort sett saknade löneförhandlingsvana
samtidigt som minimilönen försvann.
Hampus Eklöf på enheten för radiologi
vid Akademiska sjukhuset var då orfö-
rande i Sylfs lokalavdelning.

– Vi misstänke att vi kunde hamna i
kläm ordentligt och ville förbereda oss.
Därför startade vi förhandlingsutbild-
ningar och erbjöd förhandlingsövning-
ar för alla underläkare. Dessutom star-
tade vi våren 1997 förhandlingsmottag-
ningen, där jag och två kolleger ingick
som en resurs för underläkare som stod
inför en löneförhandling, säger Ham-
pus Eklöf.

Efter ett år utvärderades mottagning-
ens verksamhet. Resultatet var mycket
positivt, så positivt att den utvecklades
ytterligare till att även innefatta specia-
listutbildade läkare.  

Hampus Eklöf arbetar själv inte läng-

re på förhandlingsmottagningen. Nu har
andra tagit över denna, såvitt Sylf
centralt känner till, för Sverige unika ser-
vice. Idag är tre personer engagerade i
mottagningen; två som är inriktade på
specialistutbildade läkare och en som
hjälper underläkare.

Från 1997 och fram tills idag har
omkring 180 läkare besökt mottagning-
en. »Mottagning» betyder i praktiken
oftast om att man bjuder hem läkaren
som söker hjälp för att under cirka en
timma gå igenom avtal, hur löneläget
ser ut på den klinik där läkaren sökt en
tjänst, hur det ser ut på motsvarande kli-
niker på andra håll, den enskildes meri-
ter och mycket annat. 

Majoriteten bland dem som besöker
förhandlingsmottagningen är läkare som
söker en tjänst vid Akademiska sjukhu-
set eller Enköpings lasarett. Det händer
också att läkare inom primärvården tar
hjälp av mottagningens kompetens.  

Aldrig löneförhandlat 
Rose-Marie Amini på enheten för

patologi vid Akademiska sjukhuset har
arbetat på mottagningen i cirka två år.
Hennes målgrupp är underläkare.

– De flesta som jag träffar har aldrig
suttit i en löneförhandling tidigare, sam-
tidigt som de kanske ska gå in i ett ST-
block på fem år utan automatisk upp-
flyttning lönemässigt. De behöver stöd
och råd, och inte minst peppas inför för-
handlingen, säger Rose-Marie Amini.

– Många tänker att »inte ska väl jag
kräva så mycket?» och liknande. Till
och med de med tunga meriter, exem-
pelvis disputerade läkare, kan ha svårt
att ställa krav på en bra lön.

Rose-Marie Amini kan få omkring
två, tre samtal per vecka från läkare som
vill ha hjälp. Det bästa är dock att träf-
fas, menar hon. 

Rose-Marie Amini tar på förhand
fram statistik och annan information
med hjälp av bland annat läkarförenin-

gens kansli. Ibland förväntas den som
vill ha hjälp att själv ta fram vissa fak-
tauppgifter som underlag vid samtalet. 

Själva mottagningen måste av tids-
skäl förläggas utanför ordinarie arbets-
tid, och de som arbetar med detta får
bara ersättning för facklig tid.

– Men jag tycker det är angeläget att
driva på löneutvecklingen. Det är de
unga läkarna som kan driva på utveck-
lingen för hela läkarkollektivet, det är
specialisterna som idag svarar för
»proppen» i löneutvecklingen, säger
Rose-Marie Amini.

Känsla för lokala villk or
Överläkare Jan Thorelius, enheten

för thoraxkirurgi vid Akademiska sjuk-
huset, tillhör förmodligen inte de speci-
alister som upplever sig själva som en
»propp» i löneutvecklingen. Han är lik-
som Rose-Marie Amini engagerad i
förhandlingsmottagningen, men med
inriktning på specialistutbildade läkare.

– Det handlar mycket om att ha en
känsla för vad som gäller på det lokala
sjukhuset, och det är också framför allt
de som söker en tjänst och som kommer
från något annat sjukhus som behöver
vår hjälp. Då finns det nästan alltid sa-
ker som vi kan bidra med. Vi har insikt
i vilken situation motparten, arbetsgiva-
ren, sitter och kan därför bidra till att
den enskilde läkaren inte ger sig för lätt,
säger Jan Thorelius.

– Men det är ju inte bara en fråga om
lönen, även arbetstid, frågor kring bud-
getar för läkare som ska ansvara för en
egen verksamhet och liknande är också
viktiga aspekter i en förhandling.

Jan Thorelius instämmer i Rose-Ma-
rie Aminis bild av att många läkare är
mycket okunniga om vilka möjligheter
man har som enskild läkare vid en löne-
förhandling, vilka argument som är
gångbara och ofta även vad medellönen
för just deras grupp ligger på. 

Peter Örn


