
tacksamma över att de kan stuva in mig
i det facket. 

En avgörande ventil i jobbet är hen-
nes fackliga engagemang, hon är ordfö-
rande i Nordvästra Skånes Läkareför-
ening. Det har gett henne ett brett kon-
taktnät på lasarettet. 

Hon är också ledamot i Läkarförbun-
dets centralstyrelse och första vice ord-
förande i Överläkarföreningen.

– I den fackliga diskussionen är vi
helt jämlika.

En ventil och stötta är också ett
kvinnligt nätverk av läkarkolleger som
träffas regelbundet sedan nästan tio år.

Hennes motstånd på den egna klini-
ken har gått i vågor, säger hon. Emellan-
åt har hon legat lågt, andra perioder har
hon tagit sats och argumenterat.

– Men det är svårt att vara profet i
eget hus, jag kan inte förändra mycket.

Har hon då funderat på att hoppa av,
göra något annat? Nja, hon skulle kunna
bli företagsläkare till exempel, säger
hon.

– Men jag är inte färdig än, jag vill
försöka förändra ett tag till. 

Fler kvinnor (eller snarare fler män-

niskor som står för något annat än den
exekutiva ortopedstilen) behövs. Det är
avgörande för om ortopedin ska utveck-
las till en modern specialitet i takt med
läkarvetenskapens framåtskridande, po-
ängterar hon. 

Och hon är inte ensam. Åtminstone
tycktes enigheten stor bland de 50-talet
ortopeder som samlats till rikstämmo-
symposiet »För ortopedin i tiden – eller
bara för män?« förra året. Marie Wedin
var en av paneldeltagarna.

Trots allt är hon optimistisk. Hon tror på
ortopedins framtid – med sundare ar-
betskultur, bättre arbetsmiljö, öppnare
och mer tillåtande arbetsklimat. Här har
tidens gång en gynnsam inverkan. Det är
hon övertygad om.

– Människor prioriterar hälsa och
välbefinnande högt. Idag satsar vi mind-
re på sjukvården än omvärlden, samti-
digt har vi den äldsta befolkningen. Det
håller inte i längden, vi måste prioritera
om. När 40-talisterna börjar känna ål-
derdomen nafsa i hälarna, då får sjukvår-
den mer resurser.

Då uppvärderas alla delar av arbets-

miljön, och då kommer det att satsas mer
på personalen, tror hon.

– Då förändras också ortopedin, och
kanske kommer den förändringen då
väldigt snabbt. 

Birgit Wilhelmson

birgit.wilhelmson@lakartidningen.se
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Aktuellt och reportage

Kvinnorna tjänar 3 300 mindre

Överläkare i ortopedi ligger i lä-
karkårens lönetoppskikt (strax ef-
ter radiologer, kirurger och urolo-
ger). Ortopederna har också haft
en synnerligen god löneutveck-
ling, 20 procent mellan 1997 och
2000. 
Löneskillnaden mellan kvinnliga
och manliga ortopeder har dock
inte förändrats. Männen tjänar i
genomsnitt 3 300 kronor mer än
kvinnorna. 
År 1997 var medellönen för manli-
ga ortopeder 37 499, för kvinnliga
34 163; år 2000 var motsvarande
siffror 44 995 respektive 41 670.
Marie Wedin kommenterar:
– Det män gör värderas högre.
Och de kirurgiska specialiteterna
brukar ligga högre, det är liksom
mer »ordentligt« jobb. Ortopedin
är också en enkel specialitet att
sätta ett pris på, insatserna är ofta
styckeåtgärder. 
Det kraftiga upprycket under se-
nare år tror hon hänger ihop med
DRG-systemet. Höft- och knäpro-
teser är en lukrativ affär, ortope-
din är helt enkelt lönsam i sjuk-
husbudgeten. (Källa: Läkarförbun-
det.)

Ortopedin i bottennivå

Andelen kvinnliga läkare i Sverige
har stadigt ökat. Idag är de 40 pro-
cent av landets 27 500 läkare i yr-
kesverksam ålder. Bland de yngre
är andelen högre; i åldersgruppen
30–34 år är de nu 53 procent.
Bland de under 29 år är siffran
ännu högre – 63 procent.
Bland specialiteterna toppar barn-
och ungdomspsykiatrin med 63
procent kvinnor, tätt följd av geri-
atrikens 60 procent. 
Ortopedin har 9 procent kvinnor.
Minst andel kvinnor har neurokir-
urgin och toraxkirurgin med 8
procent. (Källa: Läkarförbundet.)
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tillför andra viktiga värden: kvinnliga,
mjuka perspektiv på till exempel patient-
vård. Och det förbättrar vår arbetsmiljö.

Det säger Thomas Dolk, ordförande i
Svensk ortopedisk förening, överläkare
vid ortopedkirurgiska kliniken, Univer-
sitetssjukhuset, Örebro. 

Kvinnor behövs på landets alla orto-
pedkliniker, betonar han.

– Det måste vi arbeta för. Helst ska de
vara minst två så de kan stötta varandra.
Jag tror att de blir väl omhändertagna upp
till en viss nivå. Sedan upplever många att
de inte blir sedda, kanske kan de heller
inte ta för sig på samma sätt som män.

Han poängterar att känslan av utan-
förskap i första hand är ett minoritets-
problem, inte ett genusproblem.

– De är en för liten grupp, de kan inte
påverka miljön. Men det kommer, det är
jag övertygad om.

Den gängse ortopednormen är han
medveten om.

– Ortopeder är stora och buffliga och
har blodiga träskor. Det är en machokul-
tur, visserligen omedveten, där vi kan-
ske också rekryterar dem som stämmer
med normen.

Spur-inspektionerna är utmärkta till-
fällen att se över arbetsmiljön ur ett
kvinnligt perspektiv.

– Att det bara finns ett omklädnings-

rum kan till exempel vara ett hinder.
Kvinnorna hänvisas då till att byta om
med sjuksköterskorna. Det blir en mar-
kering redan där att kvinnliga ortopeder
inte får plats.

Medvetenhet och diskussioner be-
hövs för att få in fler kvinnor i ortopedin
och bryta utanförskapet. Det är en upp-
gift för ortopedföreningen, betonar han
och ser fram emot årsmötet i september
då frågan tas upp. Det är också bra, tyck-
er han, att två styrelseledamöter av sju är
kvinnor, härigenom finns en koppling
till Kvinnliga ortopeders förening. 

Positivt är också ortopedernas yngre-
förening, Epiphysen, där andelen kvin-
nor sannolikt är ännu större.

– Det ger de kvinnliga ortopederna
större möjligheter att göra sig hörda i
framtiden.

Birgit Wilhelmson  

»Ortopedin behöver kvinnligt synsätt«

Thomas Dolk anser
att medvetenhet
och diskussioner

behövs för att få in
fler kvinnor i

ortopedin.


