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En grundläggande faktor för häl-
so- och sjukvårdens kvalitet är de
svenska läkarnas utbildningsstan-
dard. Detta är en anledning till att lä-
karkåren via sina organisationer –
Läkarförbundet och Läkaresällska-
pet – historiskt sett så kraftfullt enga-
gerat sig för de egna utbildningsfrå-
gorna.

Det är många program som ge-
nom åren tillkommit i organisatio-
nernas regi för alla utbildningsstadi-
er – allt från grundutbildningen till
det livslånga lärandet, dvs fortbild-
ningen. Även forskarutbildningen
har uppmärksammats i dessa sam-
manhang.

Glädjande nog har detta arbete
mestadels burit frukt – beslutsorga-
nen på området har haft respekt för
kårens kunskaper och synpunkter i
frågor om läkarutbildningen, och i
hög grad anpassat verksamheten till
framförda önskemål.

Detta har även tagit sig uttryck
i att Utbildningsdepartementet och
Socialstyrelsen på eget initiativ gett
organisationerna i uppdrag att delta i
planeringen av utbildningsreformer.
Så skedde t ex när den stora omstöp-
ningen av läkares vidareutbildning
genomfördes i slutet av 1980- och
början av 1990-talet.

I den s k ST-reformen var alla be-
rörda eniga om att en övergång från
de tidsinriktade FV-blocken till det
målstyrda ST-systemet skulle utgå
från kvalitetsaspekterna. Målet med
omvandlingen var att skärpa kraven
på läkarnas kunskaper och färdighe-
ter i den snabbt föränderliga sjuk-
vårdsvärlden.

En viktig komponent i den nya
specialistutbildningen är SK-kurser-
na, som Socialstyrelsen har till upp-

gift att administrera. Kurserna är
tänkta som komplement till den kli-
niska verksamhet och de självstudier
som de blivande specialisterna förut-
sätts fullgöra.

Deltagande i SK-kurser är for-
mellt frivilligt, men i realiteten är
vissa kurser närmast en förutsättning
för att läkares specialiseringstjänst-
göring (ST) skall kunna godkännas
av respektive verksamhetschef. Det
ligger dessutom i de blivande speci-
alisternas eget intresse att hålla sig à
jour med specialitetens frontlinje.

På detta vis spelar SK-kurserna
en avgörande roll för utbildnings-
kvaliteten, med direkta återverk-
ningar på hälso- och sjukvårdens
fortlöpande förnyelse och kvalitets-
utveckling. Kursverksamheten har
blivit en väsentlig ingrediens i läka-
rens livslånga lärande.

I höstas inleddes emellertid en
dramatisk nedskärning av SK-kur-
serna i och med att Socialstyrelsen
uppdagade att medlen till verksam-
heten gått åt i oväntat snabb takt.
Drygt 40 procent av höstens kurser
inställdes med kort varsel, och mer än
800 potentiella deltagare berördes.

Denna panikbromsning har dess-
värre visat sig inte förbli en engångs-
åtgärd, utan statsmakterna och Soci-
alstyrelsen aviserar fortsatta åtstram-
ningar av verksamheten. Således har
även de ordinarie anslagen till SK-
kurserna i år skurits ned från 21 till
16 miljoner kronor. 

Denna olyckliga neddragning
genomförs dessutom vid sämsta
möjliga tidpunkt – när sjukvården re-
dan brottas med åtskilliga problem
med hårda besparingar, rationalise-
ringar och organisationsförändring-

ar. Just mot den bakgrunden hade det
varit särskilt angeläget att slå vakt
om utbildningskvaliteten.

Som det framhålls i en intervju
med förbundets förste vice ordföran-
de (se sidan 1021) ställs det i en pres-
sad ekonomisk situation stora krav
på att läkare gör rätt saker från bör-
jan. Färska kunskaper vad gäller nya
tekniker och behandlingsformer blir
därmed extra betydelsefulla.

Kraven på läkarkårens kompetens
har dessutom ökat i och med strävan-
dena att förbättra kvalitetsarbetet
inom sjukvården. På senare tid har
detta tydliggjorts genom nya och
skärpta anvisningar från Socialsty-
relsen.

Det är således med stor oro som
Läkarförbundet ser på statsmakter-
nas nedrustning på utbildningsområ-
det. Det är till yttermera visso en ut-
veckling som inte ligger i linje med
intentionerna bakom specialistut-
bildningens reformering.

Oron blir inte mindre av att lands-
tingen – som i rollen av arbetsgivare
och sjukvårdshuvudmän borde ha
stort intresse av utbildningens och
vårdens kvalitet – aldrig har velat ta
något ökat ansvar på detta område.
Flera debattörer inom läkarkåren har
därför också framfört tanken att Lä-
karförbundet och Läkaresällskapet
skulle kunna ta ett ökat ansvar även
för SK-kurserna.

Tanken bör naturligtvis analyse-
ras men man kan inte bortse från att
detta skulle betyda ännu ett omfat-
tande och varaktigt åtagande för or-
ganisationerna. Det framgår att det
största problemet med SK-kurserna
är finansieringen. Om läkarkåren
övertar administrationen löser ju det
i varje fall inte den knuten. •

VÄRNA SK-KURSERNA!
Utbildningskvaliteten särskilt viktig i spartider
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