
Säg Ivan Bratt och näst-
an alla tänker på motboken.
Få vet att han från början
egentligen var mot alko-
holransonering och i stället
förordade kontroll av för-
säljning och köpare samt
vård för missbrukare. Men
nykterhetsorganisationerna
drev på och fick igenom
ransoneringen.

Om bl a detta berättar
professor emeritus Håkan
Westling i sin nya biografi
om Ivan Bratt – »en lysande
teoretiker med utpräglat
praktisk läggning».
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Som framgick på nyhetsplats i Lä-
kartidningen 37/97 har regeringen lagt
fram ett förslag som bl a innebär lagfäst
skyldighet för landstingen att inrätta
AT-block och ST-anställningar i till-
räcklig omfattning. Bakgrunden är
självfallet de senaste årens missförhål-
landen i dessa hänseenden.

I år har färre än 800 AT-block ledig-
förklarats, vilket klart understiger anta-
let nyutexaminerade läkare och de ut-
ländska läkare som behöver AT. Anta-
let utannonserade ST-tjänster – ca 500
– innebär en halvering i jämförelse med
det gamla FV-systemet.

Regeringen framhåller nu att alla
som påbörjat en lång yrkesutbildning
skall kunna fullfölja den, och påpekar
att det inte är särskilt svårt att beräkna
behovet av AT. Vad gäller ST konstate-
rar regeringen att landstingen måste
tillgodose det samlade framtida beho-
vet av specialister i klinisk verksamhet.

Båda dessa krav föreslås införas som
särskilda bestämmelser i Hälso- och
sjukvårdslagen (HSL), med ikraftträ-
dande 1 juli nästa år.

Propositionen – och förhoppnings-
vis det kommande riksdagsbeslutet –
innebär en rejäl framgång för Läkarför-
bundet, som länge varnat för bristerna i
dagens vidareutbildning för läkare. Inte
minst har förbundet försökt göra be-
slutsfattarna uppmärksamma på den
hotande bristen på specialistläkare när
de stora 40-talskullarna går i pension
efter millennieskiftet.

Tyvärr har landstingen vid dimen-
sioneringen av vidareutbildningen inte
klarat av att lägga ett nationellt per-
spektiv på det framtida behovet av spe-
cialister. I stället har kortsiktiga hänsyn
till dagsekonomin kommit att domine-
ra huvudmännens planering.

Det är således logiskt att regeringen
nu förordar en återgång till något som
påminner åtskilligt om 1980-talets s k
LP-arbete. Socialstyrelsen skall ånyo
få i uppdrag att ge planeringsstöd för att
avgöra det nationella specialistbehovet
samt i dialog med huvudmännen förde-
la AT- och ST-volymen.

Detta kan – tillsammans med lag-
stiftningen – ge möjligheter till en posi-
tiv utveckling för läkares vidareutbild-
ning. Inte minst bör det även leda till en

sanering av den osunda vikariatsmark-
nad som brett ut sig under 1990-talet.

Regeringens förslag innehåller ett
moment som Läkarförbundet tidigare
motsatt sig, dvs en förkortning av all-
mäntjänstgöringen. I propositionen be-
tonas emellertid bl a vikten av handled-
ningen under AT och regeringen påpe-
kar att bestämmelsen om handledning
är tvingande. 

Enligt förslaget skall vidare målbe-
skrivningen för AT skrivas om och mo-
derniseras, i samarbete med läkarnas
organisationer. Om handledning och
målbeskrivning förbättras i enlighet
med dessa intentioner bör detta kunna
kompensera förkortningen av AT med
tre månader.

Regeringen lovar också att tillsätta
en utredning om SK-kursernas framti-
da innehåll, finansiering och huvud-
mannaskap. Det är positivt att man upp-
märksammat problemet – förhopp-
ningsvis kan det leda till en fastare eko-
nomisk bas och en förbättrad adminis-
tration för kursverksamheten.

En principiell tankegång som pro-
positionen onekligen ger upphov till
gäller maktbalansen mellan centrala
och lokala beslutsfattare. Hälso- och
sjukvårdens organisation och besluts-
struktur har fortgående decentraliserats
under de senaste decennierna. 

Landstingen har i denna process
fortlöpande getts ökade befogenheter
och ansvar. Läkarförbundet har i olika
sammanhang pekat på brister i detta an-
svarstagande, nyligen t ex beträffande
landstingens obenägenhet att i enlighet
med statsmakternas intentioner träffa
avtal med privata vårdgivare.

Genom AT–ST-propositionen flyttar
statsmakten fram sina positioner inom
en begränsad men viktig del av sjuk-
vårdsplaneringen. Frågan är om det
inte finns fler områden där nationella
intressen väger så tungt att det centrala
inflytandet borde förstärkas. 

Ljusning i sikte för AT och ST?
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Uno Käärik
ansvarig för opinion och debatt

»För att demonstrera att
det vid våra fortfarande fria
universitet finns omistliga
röster måste vi höja dem!»

Det manar professor 
Bertil Fredholm  i en debatt-
artikel riktad mot främst po-
litikers men också näringsli-
vets försök att detaljstyra el-
ler kontrollera forskningen.

Fria universitet är viktiga
för demokratin genom att bi-
dra till idéernas mångfald
och till en högre, konkur-
renskraftig kunskapsnivå,
betonar Fredholm.

Sidan 3474
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Höj rösterna för de
fria universiteten!

Håkan Westling

Westling om Bratt
och motboken


