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I Läkartidningen 25/98 speglas den
växande oron i Sverige för bristande
tillgång på specialistkompetenta läkare
under de kommande åren. Vidare omta-
las att man avser att hjälpa utländska lä-
kare att komma in i det svenska syste-
met. Detta är bra, men vad gör man för
att ta tillvara de läkare som är utbildade
i Sverige och inte får någon specialise-
ringstjänst (ST)?

Det finns ett stort antal legitimerade
läkare som tre år efter legitimation ännu
inte har fått tillgång till ST. Enligt den
senaste statistiken är detta 36 procent av
underläkarna. Anser Läkarförbundet att
man slår vakt om de medlemmar som
har svensk utbildning? Vet Läkarför-
bundet ens vilka de är och var de finns?

Vore det inte Läkarförbundets skyl-
dighet att kartlägga varje legitimerad lä-
kares arbetssituation, angående vikari-
at, ST eller arbetslöshet samt geografisk
bundenhet och specialiseringsmålsätt-
ning? 

Detta kan tyckas vara en självklarhet
men vid kontakt med Socialstyrelsen
för ca åtta månader sedan stod det klart
att ingen ens visste hur många ST-block
som fanns i respektive landsting!

Landstingen har inte råd
Det är förvånansvärt att när proposi-

tion 97/98:5 antogs av riksdagen kom-
menterades denna i Läkartidningen
med en liten »enspaltare» (ca 5 cm
hög). Reportagen om propositionens
effekter har sedan dess varit ytterst få.
Denna proposition »tvingar» landsting-
en att inrätta specialiseringstjänster
motsvarande framtidens specialistbe-
hov. Men, det är helt klart att landsting-
en inte har ekonomiska förutsättningar
att genomföra propositionens direktiv.
Detta har också uttalats av ledande po-
litiker och till och med av den som skrev
propositionen.

Dessa ST-tjänster kommer att inrät-
tas först den dag som pengar »öron-
märks» för detta ändamål. Det finns
vårdenheter som står och »skriker» ef-
ter läkare men som inte har finansiell
möjlighet att inrätta några tjänster. Den
rådande situationen måste stå helt klar
för Läkarförbundet när t ex Landstinget
i Skåne län skall spara ytterligare en
miljard kronor i år.

Det vore intressant att höra från Lä-
karförbundet var man menar att detta

landsting skall ta de pengar som behövs
för att uppfylla propositionens direktiv?

Central finansiering krävs
Läkarförbundet bör mycket kraftiga-

re agera för att finansieringen av ST-
tjänster sker centralt och inte, av ovan
nämnda skäl, läggs på landstingen.

Genom propositionen 97/98:5 till-
sattes också en utredningsgrupp bestå-
ende av representanter från Landstings-
förbundet, Socialstyrelsen och Läkar-

förbundet. Vem sitter i den gruppen, och
hur kan man nå dem? Kommer den att
föreslå finansiella åtgärder som möjlig-
gör inrättande av ST-anställningar?

Dessa frågor har personlig betydelse
för Sveriges underläkare och nationell
betydelse för sjukvården. De bör få mer
uppmärksamhet och diskuteras offent-
ligt i betydligt större utsträckning än
hittills.

Kristina Olzon
leg läkare, Abbekås

Öronmärk centrala 
pengar till ST-tjänster!
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Kristina Olzon tar upp ett sedan
länge angeläget ämne för Läkarförbun-
det. Ett år efter det att det nya systemet
med ST-anställning infördes 1992 upp-
märksammade Läkarförbundet att an-
talet utannonserade specialistutbild-
ningstjänster var betydligt färre än tidi-
gare års antal FV-block. Förbundet ge-
nomför sedan 1991 årliga enkätunder-
sökningar om de legitimerade underlä-
karnas arbetsmarknad och har således
sedan länge god insikt i problemets om-
fattning.

När antalet anställningar inte ökade
efter ytterligare något år inleddes ett
mer aktivt arbete för att påverka situa-
tionen. Problematiken sammanfattades
i en skrift, »Specialistutbildningens
kris», som därefter har använts såväl
centralt som lokalt för att informera och
förmå arbetsgivarna att tillsätta ST. An-
strängningarna var inledningsvis rela-
tivt resultatlösa. Först sedan förbundet i
samband med 1995 års avtalsrörelse i
form av en protokollsanteckning åstad-
kom en partssammansatt arbetsgrupp
med uppgift att kartlägga de legitimera-
de underläkarnas arbetsmarknad och
samtidigt göra en analys av orsakerna
till den uppkomna situationen blev
Landstingsförbundet slutligen medve-
tet om problemet i hela dess vidd. För
att utvärdera rapportens effekter har
förbundet även i 1998 års avtal fått en
protokollsanteckning införd, som inne-
bär att en ny grupp kommer att följa upp
detta.

Återkommande diskussioner mellan
förbundet och ansvariga myndigheter
torde starkt ha bidragit till de ändringar
som skett i Hälso- och sjukvårdslagen
från och med den 1 juli 1998. Lands-
tingen har nu skyldighet att anställa lä-
kare för specialiseringstjänstgöring i en
omfattning som tillgodoser det beräk-
nade framtida behovet av specialist-
kompetenta läkare i klinisk verksamhet.
Även om det inte omedelbart leder till
att alla vikarierande legitimerade läkare
erhåller tjänster är det ett mycket viktigt
steg i rätt riktning.

Förbundets grundläggande syn
Läkarförbundets grundläggande syn

är att all specialistutbildning skall full-
göras på ST-anställning. En fast anställ-
ning visar att arbetsgivaren tar den legi-
timerade läkaren på allvar som en jäm-
bördig medarbetare och därmed tar på
sig ansvaret för en bra utbildning med
god handledning. Detta lyfts särskilt
fram vid de regelbundna studierektors-
konferenser som förbundet sedan ett par
år tillbaka ordnar för att stödja specia-
listutbildningen.

Centralt planeringsstöd
En viktig orsak till att ST-anställ-

ningar inte inrättats är att landstingen
många gånger saknar kunskap om det
verkliga behovet av återväxt och even-
tuell tillväxt inom olika specialiteter.
Även om de flesta specialitetsförening-
ar har god kunskap om behoven be-
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höver landstingen ett centralt plane-
ringsstöd. Ett sådant har nu inrättats på
regeringens uppdrag av Socialstyrel-
sen. Läkarförbundet har varit represen-
terat i arbetet och pådrivande.

Avsikten med stödet är inte att styra
utan att ta fram och sammanställa un-
derlag för att underlätta inrättandet av
ST-anställningar inom olika specialite-
ter, regioner och landsting. Förbundet
kommer fortsättningsvis att vara repre-
senterat i ledningsgruppen och där ver-
ka för en effektiv användning av resur-
sen.

Finansiering
Ett annat problem som utgjort ett

hinder för inrättande av ST-anställning-
ar är att i många landsting har inte de
ekonomiska och administrativa sidorna
av randutbildningarna blivit lösta på ett
tillfr edsställande sätt. Lokalföreningar-
na har här som pådrivande en viktig
uppgift. Utbildningen av nästa genera-
tion specialistläkare får aldrig uppfattas
som en administrativ eller ekonomisk
belastning utan tvärtom något som skall
stimuleras, stödjas och till och med eko-
nomiskt premieras.

Förbundets syn är att finansieringen
av ST-tjänster är den lokala arbetsgiva-
rens ansvar, och någon central styrning
eller dito ekonomi är inte bra sätt att
lösa problemet. Ansvaret för återväxten
av specialistläkare och att vidareutbild-
ningen sker med fast anställning är en
självklar och naturlig del av varje verk-
samhetschefs ansvar för sin enhet. Kort-
siktigt finns både behovet av underläka-
re och resurserna att betala deras löner
som vikarier. Det gäller att få verksam-
hetscheferna och övriga personalansva-
riga att satsa långsiktigt och ta ansvar
för de ungas utbildning.

Lokalt görs sedan flera år tillbaka
också ett viktigt arbete av lokalfören-
ingarna för att inrätta ST-anställningar.
Återkommande överläggningar med
personalansvariga och verksamhets-
chefer om de legitimerade underläkar-
nas anställningsförhållanden resulterar
ofta i fasta anställningar.

Genom detta arbete har lokalfören-
ingarna god insyn i och kunskap om de
flesta enskilda underläkares anställ-
ningsförhållanden.

Stödja alla medlemmar
Kristina Olzon kommenterar även

förbundets planerade satsning för in-
vandrade läkare. Förbundets mål är att
stödja alla medlemmars strävan att kun-
na få utöva yrket med full behörighet,

oavsett var utbildningen skett. Erfaren-
heten visar att läkare med examen utan-
för EES i större utsträckning än andra
har svårigheter att komma in på den
svenska arbetsmarknaden för att i förs-
ta hand uppnå de kvalifikationer som
behövs för svensk legitimation.

För att underlätta för dessa medlem-
mar behövs speciella åtgärder och sats-
ningar. Därför kommer förbundet att
göra en särskild satsning för invandrade
läkare med examen utanför EES. Den-
na satsning sker således parallellt med
förbundets arbete för de legitimerade
underläkarna.

Kristina Olzon har helt rätt i att den
stora andelen vikarierande legitimerade
underläkare, liksom det mångåriga vi-
karierandet för många, är ett viktigt pro-
blem för såväl hälso- och sjukvården
som läkarkåren. Förbundet kommer
oförtrutet att arbeta vidare med det tills
målet all specialistutbildning på ST-an-
ställning är uppnått. 

Bernhard Grewin
ordförande, Sveriges läkarförbund

Nyligen erhölls som utskick från Lä-
karförbundet programskriften »Läkare
och våld», där en arbetsgrupp efter tre
års arbete framlade sina resultat. Man
menar att hälso- och sjukvården kan bi-
dra till att minska våldet, bl a genom
riktade insatser till barn och ungdomar
samt genom personalutbildning avse-
ende alkohol och droger. Man efterlyser
bättre statistik, information till allmän-
heten, mera forskning om våldets orsa-
ker och om våldsoffren, psykologstöd
till akutmottagningspersonal och den-
nas stöd åt våldsoffer.

Dessa åtgärder synes alla bra och
vällovliga. Men är de inte blott och bart
symtomatisk behandling? Hade det inte
varit av intresse att höra arbetsgruppens
åsikter om orsakerna till våldsökningen
i samhället? Speciellt som man i inled-
ningen skriver: »Ett syfte med denna
rapport är att peka på … orsaker till
uppkomsten av våld …» Dessa är att
söka i »makro- och mikrosociologiska
förhållanden».

Vilka då?
Så exempelvis nämns TV, film- och

videovåld endast på en sida och sex ra-
der av rapportens 71 sidor. Mediafors-
kares råd till TV-producenter återges,
men utan egna synpunkter från arbets-
gruppen.

Jag skulle ha välkomnat en fylligare
diskussion av detta och av andra
»mikro- och makrosociologiska» ting,
där också arbetsgruppen själv hade tagit
ställning.

Roland Levin
distriktsläkare, Överum

Effekterna av våldet i vårt samhälle
är ett av våra stora folkhälsoproblem
och ett folkhälsoproblem som är i ökan-
de. Hälso- och sjukvården, och inte
minst den medicinska professionen,
kan på ett påtagligt sätt medverka till en
bättre folkhälsa i vårt land. Hälso- och
sjukvården kan emellertid inte ensam
skapa en bättre folkhälsa. För detta
fordras en bred samverkan mellan olika
professioner och olika sektorer i sam-
hället. Hälso- och sjukvården kan bidra
med sitt kunnande och sina erfarenhe-
ter, men det är viktigt att insatserna ba-
seras på vetenskap och väldokumente-
rad erfarenhet.

Medicinsk perspektiv
I de direktiv som Läkarförbundets

centralstyrelse gav arbetsgruppen av-
gränsas uppdraget till medicinska aspekt-
er på våldet i samhället. Programskrift -
en »Läkare om våld» har därför i hu-
vudsak ägnats åt den medicinska pro-
fessionens bidrag till debatten. Per-
spektivet blir därmed medicinskt, utan
att man därför får uppfatta detta som en
uttömmande förklaring till våld. Rap-
porten behandlar inte på djupet andra
aspekter på våld än de som har stöd i
den medicinska forskningen.

De väsentligaste orsakerna till våld
kan sökas i andra förklaringsmodeller
än medicinska, men detta förhållande är
inte en orsak att avstå från ett medi-
cinskt orienterat preventionsperspektiv.
Vi har däremot i vår rapport avstått från
att fördjupa oss i diskussioner om or-
saksmodeller som har i sin grund i
forskningsområden utanför det medi-
cinska. Det finns på dessa områden en
rikhaltig vetenskaplig litteratur som på
ett bra sätt speglar kunskaperna inom
andra vetenskaper än den medicinska.

Lars Himmelmann
ordförande, Läkarförbundets
arbetsgrupp om våld
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Varför inget
om orsakerna
till våldet?
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