
Manliga AT-läkare fick största lö-
neökningen. Generellt ökade
dock de kvinnliga läkarlönerna
aningen mer än männens, men
skillnaderna mellan könen kvar-
står. Det visar årets lönestatistik
från Landstingsförbundet och Lä-
karförbundet.

❙ ❙ AT-läkarnas medellöner ökade med
nio procent i löneförhandlingarna 2001.
Männens ökade med 9,1 procent och
kvinnornas med 8,8 procent. Tittar man
istället på medianlönerna blir skillnaden
i löneökning mellan könen ännu större,
8,2 procent respektive drygt 5 procent.

Enligt jämställdhetslagen som skärp-
tes förra året ska arbetsgivare göra hand-
lingsplaner för att utjämna osakliga lö-
neskillnader mellan könen inom tre år.

– AT-läkarna förhandlar individuellt
och siffrorna bekräftar vår erfarenhet att
mäns lön ökar mer än kvinnors i enskil-
da löneförhandlingar. Det vilar ett stort
ansvar på arbetsgivaren att se till att
kvinnor och män behandlas och bedöms

lika så att osakliga löneskillnader inte
uppstår, säger Edel Karlsson Håål, för-
handlingschef på Läkarförbundet.

Generellt höjdes samtliga läkares
medianlöner med drygt 6 procent i löne-
förhandlingarna 2001. De kvinnliga lä-
karnas medianlöner höjdes aningen mer
än männens, 5,9 procent respektive 5,6
procent. Men det är fortfarande en bra bit
kvar till lika lön. Männens medianlöner
ligger nu generellt 11,1 procent högre än
kvinnornas, vilket inte är mycket mindre
än föregående år, 11,4 procent. Ser man
istället på medellönen har skillnaden
minskat från 12,6 till 12,2 procent. 

Män ligger alltid högre
– Det är synd att kvinnorna inte hämtat
hem mer, men det är bra att skillnaderna
inte ökat.

Skillnaderna beror till viss del på att
andelen män är större bland de äldre lä-
karna än bland de yngre. Men det är inte
hela förklaringen. Årets siffror har vis-
serligen ännu inte analyserats i detalj
men tidigare år visar att om man bortser

från sådana skillnader så ligger män all-
tid högre än kvinnorna oavsett vilka pa-
rametrar som studeras.

– Det är systematiskt. Min tolkning är
att det beror på särbehandling på grund
av kön, säger Edel Karlsson Håål.

I förhållande till alla landstingsan-
ställda grupper har Läkarförbundets
medlemmar fått den bästa löneökning-
en, berättar Edel Karlsson Håål, 5,6 jäm-
fört med 4,9 procent.

– Det är glädjande att se att läkarkå-
ren uppvärderas.

Den högst betalda specialiteten är kli-
nisk cytologi med en medianlön på
53 800. Förra året toppades listan av
thoraxkirurgerna som i år kommer först
på fjärde plats efter klinisk patologi och
neurokirurgi. Lägst medianlön har i år
specialisterna i röst- och talrubbningar,
42 000, och skolhälsovård, 42 250. För-
ra året låg klinisk virologi och barn- och
ungdomsmedicin lägst.
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Lekmän gav råd
om läkemedel
❙ ❙ Satsa på nya effektiva läkemedel mot
ledgångsreumatism, hellre än behand-
ling mot icke-ulkusdyspepsi. Den slut-
satsen drog ett medborgarråd i Östergöt-
lands läns landsting efter två dagars in-
formation och diskussion. 

För första gången i Sverige görs för-
sök med medborgarråd som ska kunna
vägleda politiker i prioriteringsfrågor.
Medborgarrådet bestod av nio lekmän
och är en del av lanstingets demokrati-
projekt som helt och hållet rör läkeme-
del.

Gunnar Carlgren, distriktsläkare i
Linköping, har deltagit i försöket som
sakkunnig och primärvårdsrepresentant.
Han tror att medborgarråd kan vara ett
steg mot ökad förståelse hos allmänhe-
ten.

– Vi behöver överge den dyra läke-
medelstraditionen till förmån för en bil-
ligare och den diskussionen måste lyftas
från det enskilda mötet mellan patient
och läkare till en mer allmängiltig nivå.

Projektet ska nu utvärderas och be-
slut ska fattas om medborgarråd ska bli
ett bestående komplement till östergö-
tarnas parlamentarism. (LT)

Medianlön, läkare i kommun och landsting, november 2001 (föregående års siffror inom parentes).

Samtliga Kvinnor Män
Verksamhetschef 56 500 (54 900) 54 800 (53 000) 57 000 (55175)
Överläkare 46 000 (44 000) 45 000 (42 914) 46 750 (44600)
Distriktsläkare 45 601 (43 050) 45 000 (42 500) 46 200 (43500)
Specialistläkare 39 500 (37 400) 39 000 (36 850) 40 000 (38000)
ST-läkare 29 900 (28 050) 29 700 (28 000) 30 000 (28250)
AT-läkare 21 118 (19 800) 20 806 (19 800) 21433 (19800)
Samtliga 43 500 (41 000) 40 504 (38 250) 45 000 (42600)

Medianlön, överläkare i några av de största specialiteterna.

Samtliga Kvinnor Män
Anestesi och intensivvård 47 225 (45 000) 46 000 47 800
Internmedicin 46 000 (43 500) 45 400 46 000
Geriatrik 44 500 (42 150) 44 400 44 500
Kirurgi 47 940 (45 681) 45 900 48 000
Obstetrik och gynekologi 45 600 (43 850) 45 050 46 200
Psykiatri 45 000 (43 000) 44 900 45 500

Landsting
Stockholm 45 200 (42 300)
Uppsala 44 529 (42 000)
Södermanland 46 000 (44 000)
Östergötland 46 000 (44 200)
Jönköping 46 125 (44 200)
Kronoberg 48 250 (43 300)
Kalmar 46 309 (44 000)
Gotland 45 500 (44 000)
Blekinge 49 000 (45 010)
Skåne 47 600 (45 500)

Halland 45 500 (43 500)
Västra Götaland 45 100 (44 000)
Värmland 45 765 (44 000)
Örebro 46 500 (44 400)
Västmanland 48 150 (45 800)
Dalarna 45 925 (44 900)
Gävleborg 46 300 (43 433)
Västernorrland 47 000 (44 500)
Jämtland 45 500 (42 800)
Västerbotten 45 600 (43 700)
Norrbotten 50 400 (48 408)

Medianlön, överläkare.

Manliga AT-läkare lyckas bättre, visar lönestatistik

Långt kvar till lika lön 


