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n aktuellt

Läkares löner ökade det se-
naste året med i snitt 4,4 pro-
cent. Bäst utveckling hade 
distriktsläkarna (5,1 procent) 
följda av verksamhets-
cheferna (4,8 procent). Löne-
utvecklingen har i procent  
varit något högre för kvinnor 
än för män. Men fortfarande 
skiljer det 5 800 kronor  
i 2008 års snittlön till män-
nens fördel.

Distriktsläkarlönerna toppar 
löneutvecklingen på både 
kort och lång sikt, konstate
rar Läkarförbundet i sin pre
sentation av den partsgemen
samma lönestatistiken för 
2008. Distriktsläkarnas lö
ner har den senaste tioårspe
rioden, 1998–2008, ökat med 
58,3 procent, enligt Läkar
förbundets beräkningar. 

Under den aktuella tioårs

perioden var löneutveckling
en för STläkarna 52,7 pro
cent. Motsvarande periods 
ökning av konsumentprisin
dex stannar vid 17 procent. 
2008 års snittlön för samtliga 
läkare var 51 781 kronor i må
naden. Snittlönen för olegiti
merade underläkare låg på 27 
311 kronor och för STläkarna 
drygt tio tusen till: 37 639 
kronor.  

ATläkarna, som var förra 
årets stora förlorare med en 
ökning på endast 2,3 procent, 
har under 2008 fått ett påslag 
om 4,6 procent.  

En viss ljusning skulle kunna 
tolkas in vad gäller kvinnolö
nerna, som det senaste året 
har ökat med i genomsnitt 4,7 
procent. Motsvarande löne
ökningar för män landar på 
4,4 procent. I kronor har dock 

gapet mellan mans och kvin
nosnitt ökat, det senaste året 
med hundra kronor. Skillna
den ligger 2008 på 5 800 kro
nor i månaden. 

Detta kan enligt Läkarför
bundet till stora delar förkla
ras med rådande ålders och 
befattningsstruktur. Antalet 
chefer och överläkare är be
tydligt högre bland männen, 
och väger därmed upp lönen 
för samtliga män. Skillnader
na består dock vid en befatt
ningsvis jämförelse. Den 
största lönediskrepansen 
mellan könen syns bland di
striktsläkare. Denna ökar 
jämfört med föregående år. 
Den genomsnittliga lönen 
bland underläkare är 400 
kronor högre för män än för 
kvinnor. 

Magnus Lindblå, statistik
ansvarig, Läkarförbundet, 

pekar på nyheter i årets sta
tistik. Antalet läkarkatego
rier har utökats, STläkare 
har förts in liksom fler chef
skategorier. Statistiken visar 
också vikarielöner för legiti
merade respektive olegitime
rade.

Magnus Lindblå varnar dock 
samtidigt för felkällor i sta
tistiken. 

– Det är första året som den 
nya befattningsklassifice
ringen AID tillämpas. Vissa 
landsting har klarat detta 
bättre än andra. Vi hoppas på 
att en bättre kvalitet är nådd 
nästa år. Systemet Vi verkar 
lovande. 

Den del av statistiken som 
behandlar löneutvecklingen 
är baserad på det gamla löne
klassificeringssystemet.

Marie Närlid

Fortfarande stor löneskillnad mellan könen 
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Sverige kommer inte att be-
höva välja mellan att bunkra 
vaccin mot den vanliga sä-
songsinfluensan eller mot 
den nya influensan A/H1N1, 
den så kallade svininfluen-
san.

–Det årliga vaccinet för det 
norra halvklotet som lands
tingen beställt är i stort sett 
klart och kommer att börja 
levereras, säger Anders Teg
nell, chef för Socialstyrelsens 
smittskyddsenhet.

Samtidigt har Socialstyrel
sen fått i uppdrag av regering
en att förhandla med vaccin
tillverkaren GlaxoSmith 
Kline om leverans av 9 miljo
ner doser prepandemiskt 

vaccin mot den nya influen
san. Den produktionen kan 
dock inte starta innan vac
cinproducenterna fått erfor
derligt virusmaterial från 
WHO.

Leveranstid för vaccinet är 
enligt tillverkaren 4–6 måna
der. Tungt vägande för Sveri
ges beslut att beställa vaccin 
mot den nya influensan kom
mer att bli om WHO tar ste
get att uppgradera influensan 
till den högsta nivån på den 
sexgradiga skalan, dvs full 
pandemi, ett beslut som en
ligt WHO rycker allt närmare 
i takt med att spridningen 
forsätter.

Ett prepandemiskt vaccin till
verkas i förväg inför en möjlig 
pandemi. Vid ett pandemiut
brott kan därför viruset ha 
förändrats och den skyddan
de effekten försvagas.

Michael Lövtrup

n aktuellt Var fjärde  
ST-läkare  
utsatt för hot
Var fjärde ST-läkare har 
blivit utsatt för hot i yrkeslivet 
under de senaste två åren, 
enligt en tredje delrapport om 
resultatet av Sveriges yngre 
läkares förenings ST-enkät 
2009.

Utöver frågan om hot och 
våld tar rapporten upp ett  
antal aspekter som rör ST- 
läkares arbetssituation, hälsa 
och fritid.

Närmare hälften av ST- 
läkarna i enkätsvaren har 
övervägt att i framtiden ar-
beta utanför sjukvården. 

Bristande uppskattning 
från chefer och att fritiden på-
verkas negativt av arbets-
situationen, är ett par bakom-
liggande skäl. 

Tre av fyra ST-läkare känner 
sig dock glada och tillfreds-
ställda eller har ganska posi-
tiva känslor inför arbets-
dagen, enligt rapporten.

Sverige kan få vaccin mot  
både gammal och ny influensa

Sverige får vaccin mot både  
säsongsinfluensa och den  
nya så kallade svininfluensan.
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läs mer Läs tidigare del-
rapporter i Sylf:s ST-enkät  
LT nr 12/2009 och LT nr 15–
16/2009




