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cent män. Bland AT-läkarna
är 62 procent kvinnor och 38
procent män. 

– Det är viktigt att jobba ak-
tivt med jämställda löner i
landstingen, säger Arwidson.

Läkare som tar anställning i
norr tjänar mer än de i söder.
En överläkare får högre snitt-
lön i Gävleborg, Västernorr-
land och Norrbotten än i övri-
ga landet. Allra högst är lönen
i Västmanland, där snittlönen
är 58 897 kronor per månad,
se Tabell III. En strategi från
betänksamma arbetsgivare
för att locka till sig läkare där
det råder brist, menar Arwid-
son. 

– Marknadskrafterna slår
igenom på lönenivåerna.
Storstadsregionerna ligger
däremot lägre om man tittar
på medellöner för samtliga lä-
kare. Men det kan variera lite
från år till år. Ju större man
är, desto mer kan man pressa
lönerna nedåt.

Medlemmar kan läsa mer
lönestatistik på Läkarförbun-
dets webbplats
‹http://www.slf.se› under Lön
& villkor. 

Agneta Borgström
agneta.borgstrom@lakartidningen.se

aktuellt

TABELL III. Månadslön för lands-
tingsanställda överläkare 2006.

Landsting
/region Antal Medellön
Västmanland 218 58 897
Gävleborg 249 58 060
Norrbotten 202 56 957
Västernorrland 248 56 532
Uppsala 436 56 209
Jämtland 116 56 107
Region Skåne 1 267 55 968
Örebro 293 55 906
Jönköping 285 55 877
Sörmland 214 55 872
Blekinge 161 55 860
Kalmar 206 55 514
Östergötland 427 55 214
Västerbotten 368 55 187
Kronoberg 154 54 976
Dalarna 216 54 767
Värmland 238 54 744
Stockholm 2 071 54 548
Halland 268 54 469
Vä Götaland 1 382 53 717
Gotland 51 53 553
Samtliga 9 019 55 267

När socialminister Göran
Hägglund förra veckan på en
presskonferens presenterade
propositionen »Driftsformer
för sjukhus« omgav han sig
med fem intresseorganisatio-
ner, bl a Läkarförbundet.

De fem representerar fackför-
eningar och arbetsgivare i
vården, dock inget landsting.
Det gemensamma för deras
organisationer är att de i sina
remissyttranden är positiva
till regeringens förslag att av-
skaffa stopplagen. Att det var
därför de var inbjudna tror i
alla fall Eva Nilsson Bågen-
holm för Läkarförbundets del.

Varför är du med här?
– I och med att vi är positiva

har de bjudit in oss, säger Eva
Nilsson Bågenholm.

Varför tackade ni ja till in-
bjudan?

– Vi tycker det är en viktig
fråga och att det är ett positivt
förslag.

Finns det ingen risk med att
uppträda tillsammans med re-
geringen?

– Det är sakfrågan som är
viktig här, inte det politiska
ställningstagandet.

Eva Nilsson Bågenholm har
även medverkat vid en press-
konferens med förre arbets-
livsministern Hans Karlsson
(s) om sjukförsäkringar.

– Vi är med när vi kan få ut
våra synpunkter i frågor som
är viktiga för oss, säger hon.

Som framgick i förra veck-
ans nummer av LT var de fles-
ta av de 30 remissinstanserna
positiva eller hade inget att
erinra mot att stopplagen
upphävs. 

På presskonferensen sa Gö-
ran Hägglund att förslaget har
ett starkt stöd i landstingssve-
rige. Vad han kunde erinra sig
var det bara ett landsting av
de som yttrat sig som gör tum-
men ner, Västerbottens läns
landsting, och ytterligare ett
som hade någon mindre syn-
punkt. Läkartidningens ge-
nomgång av remissvaren visar
dock att borgerliga landsting
dominerar bland de tillfråga-

de landstingen, se artikel ne-
dan.

Samtliga deltagare på press-
konferensen var således nöjda
med regeringsförslaget, även
om Eva Nilsson Bågenholm
också tog upp några farhågor,
dock inget »oöverkomligt«.
Det gällde utbildning och
forskning. Hon framhöll att
när man upphandlar sjukvård
måste man också upphandla
utbildningsplatser för läkare
och andra peronalkategorier,
och för läkares del AT- och ST-
tjänster. Dessutom måste
man definiera att klinisk
forskning ingår i uppdragen
och att medel avsätts för det-
ta.

Karin Bergqvist
karin.bergqvist@lakartidningen.se

Läkarförbundet vid Hägglunds sida
när startlagspropp presenterades

Hälften av landets 20 lands-
ting och regioner har borger-
ligt styre, ett är blocköverskri-
dande och övriga nio har väns-
terstyre. Nio landsting ombads
yttra sig inför propositionen
om startlagen; sex av dessa
styrs borgerligt. De är för rege-
ringsförslaget, utom Sörmland
som avstått från att svara. 

Två av de tillfrågade lands-
tingen har vänsterstyre och
vill behålla stopplagen.

Västra Götaland, vars led-

ning är blocköverskridande,
svarar att frågan inte har nå-
gon påtaglig betydelse.

Enligt Socialdepartementet
har urvalet av landsting gjorts
med hänsyn till regional för-
delning, storlek på landstinget
och med hänsyn till om lands-
tinget har regionsjukhus. Ur-
valet har inte gjorts utifrån den
politiska sammansättningen,
mer än att »båda ’sidor’ skall
vara representerade«. 

Elisabet Ohlin

■ Regeringens proposition in-
nebär i korthet ändringar i la-
gen på fyra punkter: Det blir till-
låtet att driva sjukhusentrepe-
nader med vinstsyfte, att ta
emot försäkringspatienter, att
lägga ut alla typer av sjukhus
på entreprenad samt att lägga
ut samtliga sjukhus i ett lands-
ting på entreprenad, se LT nr
8/07. Lagändringarna föreslås
träda i kraft den 1 juli 2007.

Presskonferens om
»startlagen«. Social-
minister Göran
Hägglund och Eva
Nilsson Bågenholm,
ordförande i Läkar-
förbundet. Med på
podiet, men utanför
bild, var Ari Kirves-
niemi, förbundsdi-
rektör i Vårdföreta-
garna, Anna-Karin
Eklund, ordförande i
Vårdförbundet, Thor-
björn Larsson, direk-
tor vid Ersta diakoni
och representant för
FAMNA (riksför-
eningen för vård och
omsorg utan vinst-
syfte) samt Urban
Bäckström, VD för
Svenskt näringsliv.
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Främst borgerliga landsting tillfrågade




