
1361läkartidningen nr 21 2010 volym 107

n aktuellt

Tre av tio ST-läkare har inte 
löneförhandlat inför sin ST-
anställning. Bland läkare 
med utländsk examen har 
nära på varannan inte löne-
förhandlat. Det framgår av 
årets ST-enkät från Sylf, Sve-
riges yngre läkares förening.

Den första delrapporten av 
totalt tre i årets STenkät be
handlar lönefrågor samt vill
koren för föräldraskap. Enkä
ten har besvarats av 1 259 ST
läkare (svarsfrekvens 55 pro
cent) och visar bland annat 
att 27 procent av alla STläka
re inte löneförhandlat innan 
de påbörjade sin anställning. 
Bland läkare med examen 
från annat EUland var det 
44 som inte löneförhandlat, 
och bland dem med examen 
från ickeEUland var det 50 
procent.

Att lönesättningen sker in

dividuellt är en viktig princip 
för Sylf, säger ordförande 
Lena Ekelius.

– Vi märker att arbets
givarna ibland har talat ihop 
sig om en lönesättnings
modell, och då blir det ingen 
individuell förhandling. Det 
är förvånande att man inte 
tar till vara möjligheten till 
en bra dialog inför en tills
vidare  anställning. Lönesam
tal är inte bara bra för indivi
den utan ger också arbets

givaren möjlighet att berätta 
vad man förväntar sig och 
vad verksamheten kräver.

Enligt enkäten har 45 pro
cent av STläkarna lönesam
tal mer sällan än en gång per 
år. Och bara var tredje vet vil
ka kriterier deras lön baseras 
på.

77 procent av STläkarna sva
rar ja på frågan om möjlighe
terna att ta ut föräldra
ledighet är goda. Bara fyra 

procent svarar nej. Sju av tio 
kvinnliga STläkare som varit 
gravida under specialist
tjänstgöringen uppger att det 
inte varit svårt att bli befriad 
från jour under graviditeten.

Samtidigt som villkoren för 
att kombinera ST med 
föräldra skap generellt verkar 
vara goda, anser 18 procent 
att STläkare som är föräldra
lediga inte har samma löne
utveckling som kollegor i 
tjänst. 

– Så får det inte gå till, det 
står väldigt tydligt i föräldra
ledighetslagen att du ska ha 
samma villkor som när du är i 
tjänst. Det gäller såväl löne
utveckling, tjänstetillsätt
ning som fortbildning. Det är 
en viktig uppgift i de lokala 
löneöversynerna att man ser 
till att så är fallet, säger Lena 
Ekelius.

Michael Lövtrup

Förhandlade du om din lön innan du började din ST-anställning? 
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ST-läkares ingångslön sätts ofta utan förhandling

Fler demensutredningar, 
ökad läkemedelsbehandling, 
personcentrerad vård och 
ökad samverkan i multipro-
fessionella team. 
  Det är några förändringar 
som Socialstyrelsen väntar 
sig att de nationella riktlin-
jerna för vård och omsorg vid 
demenssjukdom ska leda till, 
enligt slutversionen som  
publicerades den 18 maj.

Den preliminära versionen 
av riktlinjerna presenterades 
2009. Den ledde till några 
kritiska debattartiklar i Lä
kartidningen. Men slut
versionen är i stort sett lik 
den preliminära.

– Vi har haft 15 regionala 
seminarier och fått i huvud
sak väldigt positiva omdö
men. Huvudinriktningen är 
densamma, det är endast 
smärre skillnader, säger Ulla 
Höjgård, Socialstyrelsens 
projektledare för riktlinjerna.

En av ändringarna är att 
rekommendationer för läke
medel som lindrar symtom 

vid Alzheimers sjukdom, po
pulärt kallade bromsmedici
ner, har lagts till. I dag beräk
nas 145 500 svenskar ha en 
demenssjukdom, omkring 60 
procent av dem har Alz
heimers sjukdom. Om rekom
mendationen följs kommer 
ytterligare 55 000 personer 
att behandlas med kolineste
rashämmare och memantin, 
en ökning med 50 procent, 
enligt Socialstyrelsens beräk
ningar. Det skulle medföra 
ökade läkemedelskostnader 
med högst 170 miljoner kro
nor, men de totala samhälls
kostnaderna skulle förbli 
oförändrade eller mind re, be
dömer Socialstyrelsen.

Flera andra rekommendatio
ner kan leda till ökade kost
nader på kort sikt, men på 
lång sikt väntar sig Socialsty
relsen minskade kostnader. 
Det gäller bland annat bättre 
uppföljning och en ökad sam
verkan genom multi
professionellt team baserat 
arbete.

En debattartikel i Läkar
tidningen (LT nr 47/2009, 
sidan 3182) efterlyste stöd 
för hur en bättre samverkan 
mellan kommun och lands
ting ska gå till i praktiken. 
Två av författarna till arti
keln, Anders Nordlund och 
Emanuel Åhlfeldt vid Nestor 
FoUcenter i Nynäshamn, är 
i stort positiva till de slutliga 
riktlinjerna, men deras kri
tik kvarstår: För att uppnå 
riktlinjernas ambition om en 
personcentrerad omvårdnad 
måste Socialstyrelsen – med 
riktlinjer eller på annat sätt 
– stödja utvecklingsarbetet 
kring organisatoriska frågor, 
anser de.

– Den delen har vi inga re
kommendationer om. Det 
finns ingen evidens för att en 
organisation är bättre än nå
gon annan. En organisation 
kan fungera i ett landsting 
men inte i ett annat. Vi har 
inte funnit den gemensam
ma nämnaren, säger Ulla 
Höjgård. 

En annan debattartikel (se 
LT nr 43/2009, sidorna 2740
1) ifrågasatte bland annat 
kravet på utredningar, att 
konsekvensen kan bli »att 
man på dessa boenden måste 
’jaga diagnoser’ för att hyfsa 
statistiken i stället för att 
hantera och ge hjälp«.

– Det är viktigt dels att ur
skilja personer med alzhei
mer, dels att ställa diagnos så 
tidigt som möjligt så att man 
kan anpassa vården till per
sonens behov. Men om pa
tienten kommit långt i sin 
demenssjukdom så måste 
man fundera på om man ska 
utsätta patienten för utred
ning. Det skriver vi också i 
riktlinjerna, säger Ulla Höj
gård.

Elisabet Ohlin

Små förändringar i slutliga demensriktlinjer

läs mer Nationella	riktlinjer	för	
vård	och	omsorg	vid	demenssjuk-
dom	2010		på	Socialstyrelsens	
webbplats.

Källa: Sylf:s ST-enkät




