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Remissvar:

”Kr eativt
tänkande
i ny utbild -
ningsplan”
Inf ormationsteknologi är något

som måste lyftas fram i en moderni-
sering av läkarutbildning en, fram-
håller Läkarförb undet i remissytt-
randet över en ny utbildningsplan
vid medicinska fakulteten vid Umeå
universitet.

Förbundet konstaterar att patienter-
na i framtiden kommer att vara mer in-
satta i både diagnostisering och be-
handling via interaktiva medier. Denna
kunskap måste också förmedlas till de
blivande läkarna, varför IT borde an-
vändas aktivt i så gott som alla moment.

Med några smärre invändningar
ställer sig förbundet positivt till den nya
utbildningsplanen, som beskrivs som
ett bra exempel på när gamla mönster
överges till förmån för ett kreativt tän-
kande. 

I remissvaret framhålls också att för-
slaget i stort sett överensstämmer med
de tankar som Läkarförbundet presen-
terade i grundutbildningsprogrammet
»Mångfald, bredd och kvalitet» som
togs fram under 1997.

– En detalj som bör påpekas är dock
att utlokaliseringen, som upplevs som
positiv om den sker på frivillig basis,
inte får drabba studenterna ekonomiskt
i form av egenfinansierade resor och up-
pehälle, betonar förbundet.

I övrigt efterlyses endast förtydli-
ganden kring vissa utbildningsavsnitt.

Aktuell remiss.Läkarförbundet har
från Socialdepartementet på remiss fått
betänkandet Det gäller livet – Stöd och
vård till barn och ungdomar med psy-
kiska problem(SOU 1998:31).

Ärendet handläggs på förbundets ut-
redningsavdelning av Robert Wahren.
Berörda delföreningar uppmanas att
svara senast den 15 juni.

Centralstyrelsen tillsatte vid
sitt senaste sammanträde den 8
maj en särskild arbetsgrupp med
uppgift att fungera som en opera-
tiv ledningsgrupp för Läkarför -
bundets arbete inom arbetslivs-
området. Gruppen, som har fem
ledamöter, är underställd CS och
kommer att samarbeta med för-
bundskansliet.

Med den nya och bredare definitio-
nen »arbetsliv», som ersätter begreppet
»arbetsmiljö», kommer gruppen att ar-
beta med frågor som idag hanteras inom
flera av förbundets organ: förhandlings-
delegationen (FD), delegationen för ut-
bildning och forskning (UFO) samt
etik- och ansvarsrådet. 

Gruppen består av de två CS-leda-
möterna Mette Jansson och Gunnar
Sandberg plus Benny Ståhlberg, Ste-
phan Stenmark samt Lena Munkham-
mar. Ordförande för gruppen är Mette
Jansson.

Nya arbetsformer
I och med arbetslivsgruppens breda

kontaktyta kommer arbetet att beröra

flera avdelningar inom förbundskansli-
et. För sekreterarfunktionen står för-
bundets förhandlingsavdelning.

Initier a projekt
Enligt gruppens direktiv skall den

fastställa målsättning för och över tiden
ange inriktningen på arbetslivsarbe-
tet. Gruppen skall initiera projekt och
aktiviteter såväl inom den egna or-
ganisationen som i förhållande till
externa enheter, t ex forskargrupper

och arbetsgivare.
Gruppen skall

också ha ett över-
gripande ansvar
för att förbun-
dets aktiviteter
inom arbetslivs-
området sam-
ordnas. Eftersom
arbetsformen är
ny för denna typ
av grupp skall en
utvärdering av
arbetet skriftli -
gen presenteras
efter ett års verk-
samhet.

Ett nytt policyprogram för den
medicinska forskningens villkor hål-
ler på att utarbetas inom Läkarför -
bundet. En arbetsgrupp tillsatt av ut-
bildnings- och forskningsdelegatio-
nen (UFO) har lagt ett förslag som
centralstyrelsen remitterat till del -
föreningarna med svarstid till den 14
augusti. 

I förslaget till nytt forskningspoli-
tiskt program diskuteras en mängd oli-
ka problemområden som inverkar på
den medicinska forskningens villkor.
De huvudområden som tas upp är Den
medicinska forskningens organisation
och ekonomi, Tjänsteorganisationen,
Forskarutbildningen, Den icke fakul-
tetsbundna forskningen, samt Forsk-
ningen och sjukvårdsstrukturen.

Arbetsgruppen har bestått av CS-le-
damoten Nils Sjöstrand samt Nanna de
Rezende, Ulf Gunnarsson och från för-
bundskansliet Anders Bengtsson
(sekreterare). Gruppen har inhämtat
synpunkter från berörda föreningar och
företrädare för de medicinska fakulte-
terna.

En anledning till att ta fram ett nytt
forskningspolitiskt program är att re-
geringen tillsatt en forskningspolitisk
kommitté som skall se över hela det
svenska forskningssystemet. Skall för-
bundet kunna ge sina synpunkter till
kommittén måste förbundspolicyn vara
fastlagd i god tid före dess slutbetän-
kande den 1 november.

Förbundets föregående forsk-
ningspolitiska program fastställdes
1993.

Nytt forskningsprogram
remissbehandlas i förbundet

Mette Jansson
blir ordförande i
Läkarförbundets
arbetsgrupp för
arbetslivsfrågor.


