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Systemet för läkarnas vidareut-
bildning efter legitimation befinner
sig av flera skäl i kris, framgår det av
nyhetsartiklar i Läkartidningens två
senaste nummer (40/96 och 41/96).
Dels har tanken på en vidareutbild-
ning på trygga och fasta ST-anställ-
ningar urholkats genom uppkomsten
av ett vikariatsträsk, dels hotas nu de
viktiga SK-kurserna av en halvering
till följd av hårda sparkrav på Social-
styrelsen.

Denna utveckling står i skarp kon-
trast mot de intentioner som låg bak-
om den reformering av specialistut-
bildningen som kom till stånd efter
omfattande utredning (LSU 85) och
debatt i slutet av 1980- och början av
1990-talet.

Då nåddes enighet om att en över-
gång från de tidsinriktade FV-block-
en till det målstyrda ST-systemet
skulle ha kvalitetsaspekten som
främsta ledstjärna.

Målbeskrivningarna, betoningen
av handledning och kunskapsupp-
följning, de kompletterande SK-kur-
serna och den tryggare anställnings-
formen ingick som väsentliga och
sammanhängande element i detta
kvalitetstänkande. Frågan är om inte
mycket av detta nu håller på att för-
fuskas.

Endast 36 procent av de legiti-
merade underläkarna bedriver sin vi-
dareutbildning – som tanken var – på
tjänster med tillsvidareanställning.
Hela 41 procent hankar sig fram på
vikariat, och hos flera huvudmän lig-
ger andelen vikarier över 60 procent,
visar den kartläggning som Läkar-
förbundet och Landstingsförbundet
gemensamt låtit utföra.

Dessa siffror är helt oacceptabla.
Ett visst antal vikarier kommer själv-
fallet alltid att behövas för att fylla
tillfälliga vakanser, men i många
landsting är antalet så stort att man
måste ha satt i system att kringgå de
regler som faktiskt gäller för inrät-
tande av vikariat.

Likväl kan det inte enbart vara
landstingens dåliga ekonomi som
lett fram till vikariatseländet. Under-
läkarnas arbetsinsats efterfrågas up-
penbarligen, och även vikarierna
uppbär ju lön.

För de berörda underläkarna inne-
bär vikariatsanställning en otrygghet
både ekonomiskt och vad gäller möj-
ligheterna att via vikariat nå fram till
specialistkompetens. När det nya lö-
nesystemet för ST-läkare träder i
kraft vid årsskiftet accentueras skill-
naderna i villkoren. 

Vikariatsformen är till men
även för specialistutbildningens kva-
litet. Är det troligt att huvudmannen
uppbringar samma ansvar för en vi-
karies tjänstgöringsplanering, hand-
ledning och systematiska utbildning
som rörande en tillsvidareanställd
ST-läkare?

Mycket tyder på motsatsen, och
det uppges bl a beträffande det andra
problemområdet – SK-kurserna – att
just vikarierna har större svårigheter
än tillsvidareanställda underläkare
att få tjänstledighet och ersättning
för kursdeltagande.

Desto allvarligare blir då situa-
tionen om kursutbudet samtidigt
minskar kraftigt, vilket alltså har in-
träffat denna höst. Socialstyrelsen
upptäckte i somras att pengar för tre

terminers SK-kurser till stor del hade
förbrukats redan efter två terminer.

Resultatet blev en panikbroms-
ning varvid över 40 procent av hös-
tens kurser ställdes in. Drygt 800
presumtiva deltagare fick i ett sent
skede veta att den kurs de anmält sig
till inte kommer att bli av. För många
innebär detta ett avbräck i deras spe-
cialiseringstjänstgöring som kan
leda till en försening av specialist-
kompetensen.

Dessvärre förefaller det som om
denna reduktion inte är en engångs-
företeelse utan riskerar att bli perma-
nent på grund av de allmänna bespa-
ringskrav som regeringen ålagt de
statliga myndigheterna.

Djupt oroande signaler finns om
att Socialstyrelsen vill lägga en opro-
portionerligt stor andel av besparing-
en på kursverksamheten. Enligt stats-
budgeten skall SoS spara ca 10 pro-
cent jämfört med föregående verk-
samhetsperiod, men det uppges att ett
alternativ som övervägs är att spara
hela 50 procent på SK-kurserna. 

En så omfattande och långvarig
åderlåtning av kursverksamheten
kommer att få allvarliga konsekven-
ser för specialistutbildningens kva-
litet. Som framgick av rapportering-
en i Läkartidningen 41/96 har även
sådana kurser berörts som anses vara
avgörande för erhållande av specia-
listkompetens.

De för många vikariaten och de
för få SK-kurserna utgör tillsam-
mans ett allvarligt hot mot ST-refor-
mens intentioner. I förlängningen är
det hälso- och sjukvårdens kvalitet
som står på spel. •
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