
Den höga genomsnittsåldern
inom vissa specialiteter, tillsam-
mans med det ökade antalet
kvinnor bland nyutbildade läkare,
kan ge sjukvården i Spanien pro-
blem i framtiden. Det menar det
spanska läkarförbundet CESM
(Confederación Estatal de Sindi-
catos Médicos), som nyligen ut-
kommit med en rapport om
köns- och åldersfördelningen
bland landets medicinare.

❙ ❙ – Det finns en obalans inom läkarkå-
ren i Spanien. Somliga specialiteter har
för många utövare, medan andra har för
få, säger Miguel Ángel García som an-
svarat för rapporten. 

Eftersom myndigheterna inte sam-
manställt någon statistik på området
lämnade CESM redan 1999 en första
rapport. Men eftersom situationen inte
blivit bättre sedan dess, så gör man nu ett
nytt försök att få hälsoministeriet att ta
tag i planeringen av den framtida till-
gången på läkare i landet.

I absoluta tal har Spanien inte för få
läkare. Tvärtom beräknas landet ha
drygt 410 läkare per 100 000 invånare,
betydligt mer än EUs rekommenderade
antal på bara drygt 300. Ändå kan vissa
specialiteter inom några år väntas ham-
na i svårigheter. Värst ute är hjärtkirur-
gin, där nästan var fjärde utövare är över
55 år. Även kardiologi, pediatrik, barn-
kirurgi, neurokirurgi och laboratorieve-
tenskap ligger illa till med en andel på
mellan 15 och 21 procent över 55 år.

Samtidigt kommer allt fler kvinnor in
i yrket. Så sent som 1965 var andelen

kvinnor inom läkarkåren bara drygt 8
procent, men idag är den kvinnliga an-
delen av de nyutexaminerade läkarna
nästan 70 procent. Det innebär att mer
tid än tidigare kommer att gå bort till gra-
viditetsledigheter och deltidsarbete.

Kvinnor söker andra specialiteter än män
»Sänkningen av pensionsåldern för lä-
kare från 70 till 65 år och att kvinnor ge-
nomsnittligt arbetar färre timmar om
året än män kan orsaka stora luckor i
sjukhusens personalstyrka«, skriver

CESM som en sammanfattning.
En ytterligare komplikation är att

kvinnorna i Spanien, på samma sätt som
i Sverige, ofta söker sig till andra specia-
liteter än männen. Klinisk biokemi, la-
boratorievetenskap, geriatrik och reha-
bilitering är specialiteter som redan har
en kvinnlig andel på över 60 procent.
Dagens unga kvinnliga läkare söker sig
också till geriatrik och rehabilitering,
men även till pediatrik, obstetrik och gy-
nekologi samt allmänmedicin.

– Skillnaden beror nog på att de förra
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Spanska läkarförbundet varnar hälsoministeriet igen

Ökad andel kvinnliga läkare 
kan ge specialitetsbrist

Aktuellt

Att andelen kvinnliga läkare ökar
i Sverige, som i Spanien och de
flesta andra europeiska länder,
tycker Läkarförbundets ordföran-
de Eva Nilsson Bågenholm inte
är något problem.

❙ ❙ – När majoriteten i yrket varit manlig,
vilket den fortfarande är, har inte det
setts som något anmärkningsvärt. Blir
majoriteten kvinnlig är det inte mera an-
märkningsvärt, framhåller hon.

Den seglivade manliga dominansen
inom vissa högavlönade specialiteter

tycker Eva Nilsson Bågenholm däremot
är problematisk. 

– Andelen män inom vissa kirurgiska
specialiteter är fortfarande uppåt 90 pro-
cent. Det är en mycket större andel än
inom de specialiteter som idag kallas
kvinnodominerade, men där kvinnorna
inte utgör mer än omkring 60 procent!

Läkarförbundets fullmäktige har ny-
ligen gett styrelsen i uppdrag att se över
just könsfördelningen inom specialite-
terna. Om det finns något kulturbetingat
inom de »manliga« specialiteterna som
gör att kvinnor känner sig utestängda,

anser man det angeläget att ändra dessa
kulturdrag för att uppnå en lite större
könsbalans inom alla specialiteter.

Ingela Björck

»Inte mer anmärkningsvärt med kvinnlig majoritet«

Idag är den kvinnliga
andelen av de
nyutexaminerade läkarna
i Spanien nästan 70
procent. Det innebär att
mer tid än tidigare
kommer att gå bort till
graviditetsledigheter och
deltidsarbete.
Yrkesarbetande spanska
kvinnor tvingas dra ett
dubbelt lass, eftersom
spanska män bara lägger
ner tre kvart om dagen på
hem och familj mot
spanska kvinnors nästan
fyra timmar. Bilden (från
ett reportage i
Läkartidningen nr
43/1997) har ingen direkt
koppling till artikeln.
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Eva Nilsson Bågenholm
ser problem med den
manliga dominansen

inom vissa
högavlönade
specialiteter.
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