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Hur väl står sig den svenska
läkarutbildningen i ett interna-
tionellt perspektiv? Vilka krav
ställer den framtida läkarrollen
på grundutbildningen? Sådana
frågor ska besvaras i den första
samlade utvärderingen av lä-
karutbildningen i Sverige. 

Redan på det gamla Kanslersämbe-
tets tid planerades för utvärderingen
och en förstudie gjordes. Utvärderingen
har blivit något fördröjd men kommer
nu att göras i rask takt i Högskolever-
kets regi. 

Granskningen gäller samtliga utbild-
ningsorter – Uppsala, Lund, Göteborg,
Umeå, Linköping samt Karolinska in-
stitutet – och omfattar grundutbildning-
en fram till och med legitimationen, dvs
inklusive allmäntjänstgöringen, AT. 

Ordförande i projektets lednings-
grupp är Finn Kamper-Jörgensen, di-
rektör för Dansk institut för klinisk epi-
demiologi, och engagerad i granskning-
en av den danska läkarutbildningen. 

I ledningsgruppen ingår en företrä-
dare för varje medicinsk fakultet, för
Landstingsförbundet, Läkarförbundet,
Socialstyrelsen och de läkarstuderande.
Högskoleverkets projektansvariga
Anette Gröjer och projektsekreteraren
Björn Järbur ingår också i gruppen.

Välkomnar utvärderingen
– Läkarförbundet välkomnar utvär-

deringen, säger Nils Sjöstrand, univer-
sitetslektor i fysiologi vid Karolinska
institutet, som är Läkarförbundets re-
presentant i ledningsgruppen. Han är le-
damot av Läkarförbundets centralsty-
relse och vice ordförande i förbundets
delegation för utbildning och forskning,
UFO. 

– Utvärderingen ligger väl i linje
med det beslut som Läkarförbundets
fullmäktigemöte fattade för två år sedan
om behovet av att se över och kvalitets-
säkra grundutbildningen. 

Trängd mellan sköldarna
Nils Sjöstrand ser som sin uppgift i

ledningsgruppen att slå vakt om läkar-
kårens intresse av en bra utbildning.
Han ser flera tänkbara hot.

– Ett är att läkarutbildningen ser oli-
ka ut på de olika kursorterna. Det är gi-
vetvis bra med olika profil, men man
bör belysa om de olika utbildningspla-
nerna leder fram till samma mål.

Allvarligare är kanske att grundut-
bildningen är trängd mellan sköldarna:
sjukvårdshuvudmännens satsning på
sjukvårdsproduktionen och fakulteter-
nas betoning av forskningen. 

– Vi måste exempelvis se till att kan-
didaterna får tillräckligt mycket pati-
entkontakt, framhåller Nils Sjöstrand. I
Stockholm och på andra håll koncentre-
ras en del sjukvårdsverksamhet till vis-
sa enheter. Då är det angeläget att se till
att utbildningen ändå blir allsidig. 

Nya ämnen som ledarskap och etik
pockar på plats i utbildningsplanerna.
En etisk uppgift för läkarna är att vara
patienternas försvarare, en tradition
som inte är särskilt väl utvecklad i Sve-
rige, men som säkert blir viktigare i
framtiden, menar Nils Sjöstrand. 

Arbetsmarknaden förändras och det
ställer krav på grundutbildningen.

– Studenterna måste förberedas på
att de kan komma att behöva utbilda sig
mer än en gång. Detta för att exempel-
vis kunna byta specialitet, säger Nils
Sjöstrand.

Leder till förbättringsarbete
Ann Fritzell, chef för Högskolever-

kets avdelning för utvärdering och kva-
litetsarbete, tror att enbart det faktum att
utvärderingen görs kommer att leda till
förändrings- och förbättringsarbete på
alla fakulteter.

Projektsekreteraren Björn Järbur, ut-
bildningschef vid medicinska fakulte-
ten i Göteborg, kommer till en början att
arbeta halvtid med projektet.

– Idén är inte att tala om att A är bäst
och E är sämst! I stället ska fakulteterna
under en inledande fas av utvärderings-

arbetet göra en rejäl självvärdering från
topp till tå. De ska söka efter starka si-
dor och svaga, efter möjligheter och
tänkbara hot, säger Björn Järbur. 

Självvärderingarna ska vara avsluta-
de sent under hösten i år. Därefter kom-
mer ett antal utländska bedömare att be-
söka utbildningsorterna för att själva på
plats bilda sig en uppfattning om utbild-
ningarna. 

Turné till utbildningsorterna
Bedömarna kommer att relatera sina

iakttagelser till självvärderingarna, och
redovisa det preliminära resultatet vid
ett andra besök på kursorterna. Detta för
att ge berörda parter tillfälle att justera
sakfel, språkliga missförstånd etc. 

Därefter skriver granskarna en sam-
lad rapport med bedömningar av varje
fakultet plus generella synpunkter. 

Under hösten 1996 skickas en enkät
om allmäntjänstgöringen till de läkare
som då gör sin AT, samt till handledare,
examinatorer och andra som träffar AT-
läkare. 

– AT-läkarna behärskar säkert den
naturvetenskapliga delen, men hur fun-
gerar de i vårdlaget? Det är en fråga
värd att belysa, säger Björn Järbur. 

Slutrapporten skrivs av lednings-
gruppen och väntas föreligga under se-
nare delen av sommaren 1997. Gruppen
kan komma att föreslå åtgärder på såväl
nationell som lokal nivå. 

Jan Lind

”Viktigt slå vakt om grundutbildningen”

Första samlade utvärderingen
av den svenska läkarutbildningen 

Den svenska läkarutbildningen kommer
för första gången att bli föremål för en
samlad utvärdering. Resultatet ska vara
klart om drygt ett år. (Personerna på bil-
den har inget samband med artikelns in-
nehåll.)


