MEDICINSK KOMMENTAR

Framgång för den nationella
forskarskolan i allmänmedicin
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TABELL 1. Doktorander (n=90) per yrkeskategori.

Yrkeskategori

Antal (procent)

b Läkare

68 (76)

b Specialistsjuksköterskor

11 (12)

b Fysioterapeuter

4 (4)

b Psykologer

3 (3)

b Arbetsterapeuter

2 (2)

b Folkhälsovetare

1 (1)

b Farmaceuter

1 (1)

begränsade. Men de kontakter som skolan skapat mellan unga svenska forskare
inom primärvården, deras ordinare handledare och multidisciplinära internationella forskningscentrum har gjort forskningsinvesteringar mer produktiva och
effektiva.

Kort framgångssaga – eller också på sikt?

Skolan finansieras inte bara av Vetenskapsrådet utan även av landstingen och
några privata arbetsgivare; flertalet doktorander har fått 25 procents forskningstid under 2 år eller längre. Den initiala
framgången ledde till att programmet förlängdes från 5 till 10 år genom upprepat
ekonomiskt stöd från alla medicinska fakulteter i Sverige, inklusive Karolinska institutet, samt Centrum för primärvårdsforskning i Malmö.
Frågan är nu om det här bara är en kort
– om än värdefull – framgångssaga i Sverige eller om det leder till varaktig framgång
genom att vara början på ett varaktigt program som förbättrar forskningen i primärvården. Det är bra att lära forskarstuderande forska och kommunicera forskning,
men det kan vara bortkastat arbete om de
inte kan använda de förvärvade färdigheterna.

Internationellt konkurrenskraftig forskning

Finns det då någon plan för att dra nytta
av investeringen gjord genom den nationella forskarskolan i allmänmedicin? Vi
tror att de nationella och internationel1
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»Den nuvarande skolans arv
bör vara skapandet av samverkande forskningscentrum
som får en kritisk massa av
unga forskare som kan fortsätta utvecklingen …«
la forskningssamarbeten som har sin utgångspunkt i svensk primärvård och som
genererats genom skolan har skapat förutsättningar för att kunna fortsätta att accelerera forskningen i primärvården.
Den nuvarande skolans arv bör vara
skapandet av samverkande forskningscentrum som får en kritisk massa av unga
forskare som kan fortsätta utvecklingen
mot att göra den svenska forskningen i
allmänmedicin internationellt konkurrenskraftig. s
b Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga
uppgivna.
b För att läsa mer om doktorandernas projekt, gå till
www.forskarskolanallmanmedicin.se/doktorander
och klicka på namnen under fotografierna
Citera som: Läkartidningen. 2017;114:ER3I
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