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För att motverka godtycke
när det gäller ST-läkarnas ut-
bildningsplaner borde Läkar-
förbundet verka för att det in-
förs vissa skyddsregler. Framför
allt behövs skydd mot att en
plan ändras utan saklig grund.

I dagens arbetsliv framhävs alltid
rätten till en god arbetsmiljö. Det stela
medbestämmandet har ersatts av sam-
verkan, där den enskildes inflytande po-
ängteras vara själva grunden. Dagens
demokratibegrepp är vidgat till att även
omfatta attityderna till medmänniskor,
inkluderat underordnade. Diskrimine-
ring i varje form bekämpas.

Det är då märkligt att den totala rätts-
löshet och det fullständiga godtycke
som underläkare lever i får finnas kvar.
God arbetsmiljö, egeninflytande, frihet
från diskriminering och demokrati är
väl inte bara högtidstalsfraser?

En ST-läkare har, som alla vet, en ut-
bildningsplan uppgjord och kontrakte-
rad med sin ansvarige chef. Ibland är en
specialistkompetent kollega utsedd till
handledare. Det är självklart att planen
när som helst av sakliga skäl kan ändras
avseende innehåll eller tid.

Chefen är suverän
Men chefen är suverän och har full

rätt att ändra den rent godtyckligt. På
detta finns flera exempel. Dessutom har
en nytillkommen chef rätt att göra som
han vill. Han ärver inga kontrakt eller
löften.

Den underordnade har inget att sätta
emot vare sig reellt eller formellt. Inte
ens handledaren kan säga något. Om
chefen tillhör en annan specialitet än
den utbildningen syftar till har handle-
daren formella rättigheter men knap-
past reella.

Våra unga ST-kollegor är idag totalt
rättslösa med avseende på sin utbild-
ning – kontrakt och löften är inget vär-
da. 

Jag har hört att farhågor för detta
framhölls av Sylf när ST-systemet ut-

reddes, men man fick inget gehör inom
förbundet. Sylf släppte obegripligt nog
frågan trots att man då dominerade både
CS och fullmäktige.

Vad kan nu göras? I de allra flesta fall
behövs ingen åtgärd alls, men man mås-
te kunna skydda ST-läkare mot rent
maktmissbruk. Hur ofta det sker vet
ingen. Av det skälet måste man tyvärr
införa generella skyddsregler. 

Nio förslag
Jag föreslår att:

– varje utbildningsplan delas upp i spe-
cifika dokumenterade moment, där
både hårda och mjuka läkaregenskaper
skall vara med. Vid behov blir det juste-
ringar under utbildningens gång.
– varje moment fortlöpande öppet ut-
värderas och betygsätts av handledaren
med chefens kontrasignatur. Betygen är
bindande för en ny chef. Slutomdömet
baseras på de olika delbetygen.
– dokumenterat dåliga resultat omedel-
bart måste korrigeras innan ST-läkaren
går vidare. 
– planen kan ändras av dokumenterat
sakliga skäl som bristande kompetens,
dålig patientkontakt m m.
– planen avbryts om dokumenterade
brister inte lyckas bli korrigerade. Den
fasta anställningen kvarstår, förstås. 
– planen inregistreras hos en regional
specialistkommitté.
– handledarens ställning stärks for-
mellt, t ex genom att kommittén utser
handledare.
– varje plan blir ett arbetsrättligt bin-
dande avtal, som kan brytas av doku-
menterat sakliga skäl.
– varje ST-läkares utveckling följs av
hans egen kommitté, vilken vid behov
har rätt att ingripa aktivt för att stödja
ST-läkare, handledare eller chef.

Inte ogörligt
Det rör sig inte om fler ST-planer i

varje region än att enskilda specialiteter
och föreningar väl skulle klara av detta,
särskilt som det övervägande stora an-
talet utbildningar förlöper efter planer-
na på ett invändningsfritt sätt.

Om dagens godtycke får fortsätta
kan man med fog dessutom befara en
ökning av att nitiska chefer av ekono-
miska skäl kan vilja behålla en billig ar-
betskraft, kanske under lång tid såsom i
England. 

Där finns inte så få »assistentläka-

re», som aldrig blir specialister. Dessa,
nästan bara invandrade kolleger, utför
rutinsysslor till låg lön, men är fast an-
ställda – eviga underläkare.

Acceptera inte
dagens förhållanden!
ST-läkarnas nuvarande utsatthet kan

inte accepteras. Förbundet måste upp-
höra med sin tysta, märkliga accept av
dagens godtycke. 

Det måste ta ställning mot denna var-
dagsrepression. ST–läkarnas reella och
formella rättsäkerhet måste garanteras,
t ex i linje med min skiss till skyddsre-
gler. •

Kommentar:

Inget gehör för
lag eller avtal
Utbildningen till specialistkompe-

tent läkare består huvudsakligen av yr-
kesarbete under professionellt ansvar.
Detta förhållande markeras också av det
officiella namnet specialiseringstjänst-
göring. Det innebär att ST-underläka-
ren omfattas av hela det arbetsrättsliga
regelsystemet.

Inget rättslöst tillstånd
Oavsett om ST-underläkaren har

tillsvidareanställning eller någon form
av tidsbegränsad anställning lever
hon/han sålunda inte i något rättslöst
tillstånd. I praktiken ger givetvis tills-
vidareanställning en tryggare situation,
och det var en av förbundets hjärtefrå-
gor i LSU-utredningen och den följan-

Skydda underläkarna
mot godtycke!
Planen för ST-utbildning får inte ändras utan saklig grund

Författare

DEBATT .

’’Den underordnade har
inget att sätta emot vare sig
reellt eller formellt. Inte ens
handledaren kan säga
något. Om chefen tillhör en
annan specialitet än den
utbildningen syftar till har
handledaren formella
rättigheter men knappast
reella. ’’

JOHAN FISCHER
överläkare, Värnamo.
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de riksdagsbehandlingen att åstadkom-
ma tillsvidareanställning för ST som
huvudregel, vilket som bekant också
lyckades.

Intressegemenskap
Utbildningskomponenten i ST är

emellertid – och där har Johan Fischer
rätt – inte reglerad på samma sätt. Ut-
gångspunkterna är här att underläkaren
vill bli specialist, och det finns en ar-
betsgivare som är intresserad av att er-
bjuda en anställning som ger den nöd-
vändiga yrkeserfarenheten, samt att de
specialistkompeteta kollegerna vill och
kan förmedla sin kunskap och erfaren-
het. Lagstiftaren har förutsatt att det här
finns en intressegemenskap mellan de
inblandade parterna, och att en detaljre-
glering därför är onödig.

Läkarnas organisationer har tagit sitt
ansvar genom att utarbeta målbeskriv-
ningar och utbildningsböcker, verka för
individuella tjänstgöringsprogram och
god handledning samt granska utbild-
ningsförutsättningarna på sjukhus och
vårdcentraler. Många specialiteter har
gjort loggböcker där olika moment i
tjänstgöringen prickas av. Läkarförbun-
det har också med framgång verkat för
att verksamhetschefens intyg om upp-
nådd specialistkompetens skall spegla
de ansvariga handledarnas bedömning.

Skall man gå längre?
Skall man – som Johan Fischer före-

slår – gå ännu längre i detaljreglering
och bilda formella utbildningskommit-
téer, registrera utbildningsplaner och
tjänstgöringsprogram, signera och kon-
trasignera betyg etc? Det är möjligt att
detta går att uppnå som en frivillig in-
sats från läkarkåren, men det går defini-
tivt inte att intressera stat och arbetsgi-
vare för lagstiftning eller kollektivavtal
i de här frågorna.

Man måste också besinna, att om
man går för långt i sitt regleringsnit, ris-
kerar man att ST inte uppfattas som ett
kvalificerat läkararbete utan som något
slags yrkesgymnasium med lärare och
elever. En sådan utveckling kan inte lig-
ga i läkarkårens intresse.

Ulf Schöldström
utredningsavdelningen,
Läkarförbundet

Skrota Nobelpriset!
Utmärkelsen skadlig för forskningen säger kritiker i USA

USA intar förstaplatsen i antal vun-
na Nobelpris. Ändå kritiseras Nobel-
priset konstant av amerikanska forska-
re, författare och journalister. Den se-
naste salvan kommer från vetenskaps-
redaktören Daniel Greenberg som är
kolumnist i Washington Post. Hans
budskap är klart: lägg ned priset.

– Nobelpriset förvränger inte bara
vetenskapens verklighet. Det är dess-
utom skadligt för forskningen, säger
Daniel Greenberg till TT.

Det 97 år gamla Nobelpriset möts
ofta av raljerande kritik i USA, speci-
ellt inför Nobelkommittéernas kungö-
relser av pristagare i oktober. De van-
ligaste måltavlorna är Svenska akade-
mien och dess val av litteraturpristaga-
re, samt det än mer kontroversiella va-
let av fredspristagare.

Litteraturpriset anses gå till poli-
tiskt korrekta kumpaner till Svenska
akademien, menar flera kulturdebattö-
rer. Och fredspriset anses fortfarande
suspekt sedan Henry Kissinger mot-
tog sitt Nobelpris under pågående Vi-
etnamkrig 1973.

I en debattartikel i den ansedda
dagstidningen Washington Post, går
dock redaktören för nyhetsbrevet Sci-
ence and Government Report, Daniel
S Greenberg, än längre i sin kritik. Han
utnämner priset till det årligen mest
överskattade och anklagar massmedi-
erna för att luras av uppståndelsen.
Hans angrepp hårdnar sedan än mer.

»Avskaffande bra
för forskningen»
– Ett avskaffande av Nobelpriset

kan till och med vara en välsignelse
både för vetenskapen och för det all-
männa intresset för forskning, säger
Greenberg, som anser att det »förlega-
de» priset inte har mycket gemensamt
med forskningen och utvecklingen i
världen.

– Numera är det stora forskningslag
som tar fram nya resultat. Ofta är flera
hundra människor inblandade i ett
stort forskningsprojekt. Men när priset
delas ut till en eller två forskare, ger
det fel uppfattning, anser Greenberg.

Han säger att han fått flera positiva
reaktioner på den kritiska krönikan.
Greenberg ifrågasätter dock inte sättet
som pristagarna utses på.

– Det hjälper inte om man skulle
börja dela ut priset till en institution el-
ler ett universitet, säger Greenberg
som anser att priset är förlegat då det

inte ges till människor som sysslar
med nya områden som ingenjörskonst.
Eller datorer.

– Priset reflekterar inte modern ve-
tenskap. Japan har få Nobelpristagare,
trots att landet är framgångsrikt inom
modern teknologi. Storbritannien har
ovanligt många pristagare trots att
dess industrier är på fallrepet, säger
han.

Varför möts då priset med sådan
uppståndelse?

– Nobelpriset var det första stora
priset – och vi gillar alla en vinnare.

Greenberg pekar på att den kungli-
ga närvaron skänker glans åt priset,
och säger att det smarta upplägget med
att kungöra pristagarna under en ut-
sträckt period gör att alltsammans får
extra uppmärksamhet.

Årtiondens väntan
på priset
Andra kritiserar dock Nobelpriset

för att det delas ut alldeles för sent.
Forskningsjournalisten Lawrence
Altman konstaterar att genomsnitts-
perioden mellan en upptäckt och ett
pris är mellan tio och 15 år. Men det
kan ofta ta upp till 30 år från det första
genombrottet för en forskare tills jury-
medlemmarna ser upptäcktens stor-
het.

– Doktor Peyton Rous fick vänta
55 år för att få ett Nobelpris för sin can-
cerforskning. Doktor Joseph Murray
väntade 36 år innan han fick Nobelpri-
set för sin första njurtransplantation,
konstaterar Altman som påstår att en
duktig forskare måste ha stor tur för att
vara vid livet när upptäckten blir all-
mänt erkänd.

Greenberg går än längre och säger
att Nobelprisets facit innehåller flera
pinsamheter.

– Det råder ingen tvekan om att
många pionjärer inom forskning har
belönats med Nobelpriset, säger
Greenberg.

– Men sedan finns också listan av
kalkoner som har betydelse när man
mäter kvaliteten på urvalet.

Den spridda amerikanska kritiken
lär dock inte påverka uppståndelsen
när Nobelpristagarnas namn kungörs
fortsättningsvis heller – särskilt inte
om de är från USA. Och bevakningen
av det oräkneliga antalet priser fortsät-
ter att öka i USA, från Lillian Gish-pri-
set till den årliga Oscarsutdelningen.

Grim Berglund/TT


