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I ett debattinlägg i Dagens
Nyheter i måndags beskyllde
Läkarförbundets ordförande
Eva Nilsson Bågenholm
landstingen för att vansköta
sina åtaganden och utnyttja
ansvarskännande läkare:
»Varje dag bryter hundratals
läkare mot lagen. Arbetsgivar-

na, landstingen, beordrar lä-
karna att bryta mot den nya
arbetstidslagen och läkarna
lyder av omsorg om patienter-
na. Ändå kan landstingen lätt
lösa frågan genom att teckna
lokala kollektivavtal. Men det
struntar de i.« Läs hela inläg-
get på ‹http://www.slf.se›. ■

Nya riktlinjer för vår-
den mot missbruk
För första gången ger Social-
styrelsen ut nationella riktlin-
jer för missbruks- och bero-
endevården som riktar sig till
både socialtjänsten och hälso-
och sjukvården. Riktlinjerna
innehåller ett femtiotal re-
kommendationer, till exem-
pel för olika typer av bedöm-
ningsinstrument, bland annat
AUDIT som används för att
identifiera patienter med ris-
kabla alkoholvanor. ■

»Primärvården navet
i framtidens sjukvård«
Primärvården blir centrum i
sjukvården, menar Socialsty-
relsen i en lägesrapport för
vården. Enligt rapporten ar-
betar allt fler landsting med
utökad primärvård, s k när-
sjukvård. Dessutom har pri-
märvården blivit något mer
tillgänglig under senare år.
Förebyggande arbete blir ock-
så allt vanligare i primärvård-
en. Lägesrapporten finns på
‹http://www.sos.se›. ■

SLF till attack i arbetstidsfrågan

Genomsnittslönen för lands-
tingsanställda manliga läkare
var förra året 5 300 kronor
högre än för de kvinnliga lä-
karna. Jämfört med 2005 har
skillnaden mellan könen ökat
med 100 kronor.

Enligt Läkarförbundet
finns förklaringen till stor del
i befattnings- och ålders-
strukturen. Det finns fler che-
fer och överläkare bland män-

nen, som höjer snittet. 
Löneökningen för hela lä-

karkollektivet under förra
året var 2,7 procent. Distrikts-
läkare och överläkare fick
mest, 3,5 respektive 3,2 pro-
cent. AT-läkarna, som haft en
stor ökning de senaste åren,
fick förra året bara 1 procent. 

Statistik över löneutveck-
lingen de senaste tio åren
finns på ‹http://www.slf.se›. ■

Snittlönen 5 300 kronor 
högre för män

TABELL I. Medellön för landstingsanställda läkare 2006.

Befattning Kvinnor Män Samtliga
Verksamhetschef 66 395 67 695 67 312
Annan chef 61 929 63 467 62 978
Överläkare 54 087 55 945 55 267
Distriktsläkare 54 358 56 432 55 452
Specialistläkare 45 827 46 411 46 117
Underläkare ST, leg 34 876 35 361 35 078
Underläkare AT, ej leg 25 370 25 729 25 507
Samtliga 45 384 50 698 48 254




