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En regional forskarutbildning
introduceras under 1998 vid me-
dicinska fakulteten vid Lunds
universitet. Utbildningen har
lagts upp i samarbete med Söd-
ra sjukvårdsregionens huvud-
män. Syftet är att ge praktiska
kunskaper i klinisk forsknings-
metodik. Utbildningen sker på
deltid parallellt med fortsatt kli-
niskt arbete. Målet är licentiat-
examen i medicinsk vetenskap. 

I tidigare artiklar i Läkartidningen
[1, 2] har vi presenterat de kurser i
grundläggande forskningsmetodik som
sedan 1989 hållits i Södra sjukvårds-
regionen. Undervisningen har sträckt
sig över tre terminer och innehållit före-
läsningar, hemuppgifter och litteratur-
studier motsvarande 10 universitets-
poäng samt ett 10-poängs eget projekt-
arbete under handledning. 

De första kurserna hölls i Lund och
Växjö och vände sig enbart till
distriktsläkare. Hittills har fem sådana
kurser givits. År 1992 påbörjades loka-
la kurser i Halmstad, Karlskrona och
Växjö med läkare i såväl primärvård
som länssjukvård som målgrupp. I en
andra kursomgång utvidgades samar-
betet till att omfatta också Helsingborg
och Kristianstad. Hittills har åtta såda-
na kurser givits.

Eftersom varje kurs haft ett tjugotal

deltagare har således ungefär 250 per-
soner, främst läkare, på detta sätt fått en
basal vetenskaplig skolning.

Vid årsskiftet 1995–1996 genomför-
des en enkätundersökning riktad till
kursdeltagarna [2]. Avsikten var främst
att inventera intresset för fortsatt veten-
skaplig utbildning. En tredjedel av de
svarande läkarna ville gå vidare mot en
doktorsexamen, och ytterligare en tred-
jedel var intresserade av en vetenskap-
lig examen på mellannivå. 10 procent
hade registrerat sig som doktorander.

Även om tidsbrist angavs som ett
stort problem kunde många tänka sig att
lägga en betydande del av sin fritid på
forskning.

Ny modell för regional 
forskarutbildning
Med detta intresse som grund utfor-

mades en ny modell för regional fors-
karutbildning. I arbetsgruppen ingick
representanter från Södra sjukvårdsre-
gionens huvudmän och samverkans-
nämnd samt från medicinska fakulteten
vid Lunds universitet. Med ett väl struk-
turerat utbildningsprogram vill vi skapa
ökade möjligheter för personer utanför
universitetsorterna att genomföra en
forskarutbildning.

Utbildningen skall ge fördjupade
kunskaper i klinisk forskningsmetodik,
och förutsätts ske på deltid parallellt
med fortsatt arbete inom regionens
sjukvård. Den regionala utbildningens
mål är licentiatexamen i medicinsk ve-
tenskap, och den utgör ett komplement
till nuvarande forskarutbildning vid fa-
kulteten.

Utbildning i tre etapper
Den första etappen betraktas som

forskningsförberedande, och består av
den sedan länge etablerade kursen i
grundläggande forskningsmetodik på
20 poäng (Figur 1). Samhällsmedicins-
ka institutionen i Malmö har även fort-
sättningsvis huvudansvaret för denna
kurs.

Den andra etappen, som är den nya
och regionalt anpassade, omfattar ytter-
ligare 60 poäng och leder fram till li-
centiatexamen. Där ingår forskarutbild-
ningskurser motsvarande 20 poäng, i
form av dels kurser från fakultetens or-

dinarie utbud, dels särskilda regionala
kurser. 

I ett inledningsskede kommer följan-
de kurser att vara anpassade för di-
stansundervisning: biostatistik och epi-
demiologi, genetik och cancer, forsk-
ningsetik, klinisk prövningsmetodik,
kvalitativa forskningsmetoder samt
manligt och kvinnligt i forskningen.

Återstående 40 poäng motsvaras av
egna vetenskapliga arbeten och därtill
hörande fördjupning. Arbetena skall
kunna publiceras i referentgranskade
vetenskapliga tidskrifter. 

Examination sker enligt av medi-
cinska fakulteten fastställda regler för
licentiatexamen i medicinsk vetenskap.
Fakulteten har också hand om antag-
ning, samordning och kvalitetssäkring,
och arbetet leds av ansvarig studierek-
tor.

Den tredje etappen i forskarutbild-
ningen är traditionell och kräver ytterli-
gare 80 poäng i form av eget forsk-
ningsarbete. Målet, för den som väljer
också denna etapp, är doktorsexamen i
medicinsk vetenskap.

Forskningsmetodik 
för den kliniska vardagen
Den regionala utbildningen fram till

licentiatexamen syftar inte till att utbil-
da självständigt arbetande forskare,
utan till att ge praktiska kunskaper i me-
dicinsk forskningsmetodik, tillämpliga
i det kliniska arbetet och i utvecklingen
av vården.

Behörig att antas till forskarutbild-
ningen är den som har allmän och
särskild behörighet. Allmän behörighet
har den som genomgått grundläggande
högskoleutbildning om minst 120
poäng. Medicinska fakulteten prövar
och godkänner särskild behörighet.

Detta innebär att även andra yrke-
skategorier än läkare, exempelvis sjuk-
sköterskor och sjukgymnaster, kan an-
tas. Utbildningen är upplagd på deltid
och riktas mot vårdarbetare i Södra
sjukvårdsregionen.

Både lokal 
och regional handledare
Vi har valt att lägga den grundläg-

gande kursen i forskningsmetodik före
den formella antagningen till forskarut-
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bildning. Vår bedömning är att det finns
ett betydande egenvärde i denna kurs,
även för dem som ej går vidare. För dem
som vill fortsätta bör godkänd kurs vara
en god indikator på möjligheterna att
klara av forskarutbildningen, och
poängen tillgodoräknas sedan i
licentiatexamen. 

Tillsammans med sin verksamhets-
chef skall den forskarstuderande, efter
godkänd grundläggande kurs, planera
för den fortsatta utbildningen. Lokal
handledare utses och kontakt tas med
lämplig institution vid något av univer-
sitetssjukhusen i Lund eller Malmö, där
ytterligare en handledare utses. Båda
handledarna skall vara disputerade och
huvudhandledaren vara docentkompe-
tent.

Den studerande utarbetar tillsam-
mans med sina handledare en forsk-
nings- och finansieringsplan, som god-
känns av prefekten vid den berörda uni-
versitetsinstitutionen. Därefter inläm-
nas ansökan om antagning till fors-
karutbildning till fakultetens forskarut-
bildningskommitté.

Tjänstledighet för forskningsarbete
bör delvis kunna finansieras inom ra-
men för projektanslag, bland annat från
sjukvårdshuvudmannen. Gemensam-
ma regionala medel utgör en annan vik-
tig finansieringskälla. Vidare har de
forskarstuderande möjlighet att söka ut-
lysta doktorandtjänster, men också
kombinationstjänster för klinik och
forskning. Även övriga forskarresurser
inom fakulteten står öppna för ansökan
från forskarstuderande inom den regio-
nala utbildningen.

Jämförelse med traditionell 
forskarutbildning
Den traditionella forskarutbildning-

en till doktorsexamen omfattar fyra års
heltidsstudier, eller 160 poäng (Figur
1). Den regionala forskarutbildningen
omfattar 80 poäng, och kan användas
som bas för fortsatta studier fram till
doktorsexamen.

I den regionala utbildningen ligger
en forskningsförberedande kurs om 10
poäng teori och ett 10-poängs projek-
tarbete före antagningen till forskarut-
bildning. Motsvarande teoretiska kun-
skaper rekommenderas de forskarstu-
derande inom den traditionella utbild-
ningen att inhämta under det första ut-
bildningsåret, och i varje fall före den
stipulerade halvtidskontrollen.

Den regionala utbildningen är såle-
des kvantitativt och kvalitativt jämför-
bar med första hälften av fakultetens
hittillsvarande utbildning till doktor-
sexamen i medicinsk vetenskap.

Vad händer just nu?
Hösten 1997 påbörjade ytterligare

omkring 120 personer kursen i grund-

läggande forskningsmetodik. Nytill-
kommen kursort är Malmö, där framför
allt blivande och färdiga distriktsläkare
anmält sitt intresse. Fortfarande är fler-
talet kursdeltagare läkare, men andelen
icke-läkare har ökat.

Under 1998 räknar vi med att flerta-
let av de särskilda regionala kurserna
skall komma igång. De skall på olika
sätt vara anpassade för distansutbild-
ning, i första hand för distans i rummet,
men också för distans i tiden. Det inne-
bär att dessa kurser kan genomgås såväl
på dagtid av den regionalt forskarstude-
rande 20 mil från universitetet, som på
kvällstid av den centralt forskarstude-
rande i universitetets omedelbara när-
het.

*
I arbetsgruppen för regional fors-

karutbildning ingår förutom artikelför-
fattarna även: Solveig Ekström-Pers-
son, samverkansnämnden, Lund; Benkt
Högstedt, yrkesmedicinska avdelning-

en, Halmstad; Håkan Odeberg, medi-
cinska kliniken, Karlskrona; Jan Oscar-
son, kirurgiska kliniken, Helsingborg;
Bengt-Göran Petersson, kirurgiska kli-
niken, Växjö; Kerstin Sjöström, vår-
denheten för invärtesmedicin, Malmö;
Åke Svensson, forsknings- och
utvecklingsenheten, Kristianstad.
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Figur 1. Jämförelse mellan forskar-
utbildning regionalt och inom campus vid
medicinska fakulteten vid Lunds
universitet.


