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Det allmänmedicinska insla-
get i den nederländska läkarut-
bildningen är stort, och de all-
mänmedicinska institutionerna
har engagerat många all-
mänpraktiker i sin undervis-
ning, men även i sin forskning.
Alla läkarstuderande får en
grundläggande vetenskaplig
skolning, och var och en genom-
för ett omfattande projektarbe-
te. Det är några viktiga karakte-
ristika för den nederländska lä-
karutbildningen, som även i öv-
rigt kan inspirera oss svenskar
när vi förnyar vår medicinska
grundutbildning.

Med stöd från Svenska Läkaresäll-
skapet har jag tillbringat fyra veckor i
Maastricht i Nederländerna för att stu-
dera läkarutbildningen där. Jag har vis-
tats på den allmänmedicinska institutio-
nen vid landets yngsta universitet, där
man under de senaste tjugo åren satsat
speciellt på allmänmedicinen.

Jag har också besökt de allmänmedi-
cinska institutionerna i Nijmegen och
vid Universiteit van Amsterdam (UvA).
På så sätt har jag fått en översiktlig bild
av läkarutbildningen i Nederländerna
och en mer detaljerad bild av det all-
mänmedicinska inslaget vid de tre uni-
versiteten.

Genom möten med kolleger från den
allmänmedicinska institutionen i Leu-
ven, ett par mil utanför Bryssel, har jag
också fått en viss inblick i den belgiska
läkarutbildningen.

Intagningslotteri
Den som vill bli läkare i Nederlän-

derna måste delta i det stora intag-
ningslotteriet, där de som har bäst betyg
har den största chansen att dra en vinst-
lott, men där i övrigt alla som gått ut
gymnasiet med godkända betyg i de
viktigaste ämnena kan vara med.

Studenterna börjar sina studier en
gång om året, i början av höstterminen.
På vart och ett av de tre ställen jag be-
sökte tar man då in ungefär 200 nya stu-
denter.

I Nederländerna finns åtta universi-
tet med läkarutbildning. Det äldsta
grundades 1575 i Leiden och hyste i
mitten av 1730-talet den nydisputerade
Carl Linnaeus. Det yngsta finns i
Maastricht, övriga i Groningen, Nijme-
gen, Utrecht och Rotterdam, och så två
i Amsterdam: UvA och Vrije Universi-
teit (VU).

Grovt sett ser medicinarutbildningen
likadan ut på alla åtta ställena. Först har
man fyra års basal, mestadels teoretisk,
utbildning och sedan två års rotation på
kliniker och hos allmänpraktiker. Då rör
det sig mest om praktisk tjänstgöring.
Vad som skiljer sig är bland annat un-
dervisningsmetoderna under de första
fyra åren och längden på den allmän-
medicinska praktiken under de två av-
slutande åren.

Gruppbaserad undervisning
I Maastricht kunde man 1974, två år

före universitetets officiella grundande,
börja från början och införa en strikt
problembaserad undervisning med en
hög grad av integration mellan olika
institutioner, såväl prekliniska som kli-
niska.

I främst Groningen och Nijmegen är
man nu i färd med att förändra de första
fyra årens utbildning till ett mer grupp-
baserat lärande. I varje fall i Nijmegen
vill man hellre kalla metoden fallbase-
rad än problembaserad. Minsta storlek
på gruppen är 15 studenter. Där med-
verkar lärare under cirka 30 procent av
undervisningstiden, antingen som före-
läsare eller som grupphandledare, me-
dan 70 procent ägnas åt självstudier.
Också vid UvA förefaller pedagogiken
modern, och studenterna undervisas i
grupper på 12.

De olika terminerna är indelade i
block, som vanligen är 4–6 veckor
långa. Under de två första åren är block-
en vanligen »prekliniska», för att under
de två följande åren få allt större klinis-
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(9/3 000)4 = 1/12 miljarder. Vi misstän-
ker därför att det hos dessa bröder före-
ligger en genetisk faktor som ökar ris-
ken för torkvering. I väntan på att den-
na faktor ska kartläggas begrundar vi
följande ord av G Morgagni:

»For those who have dissected or in-
spected many, have at least learned to
doubt, when the others, who are igno-
rant of anatomy, and do not take the
trouble to attend to it are in no doubt at
all» [18].
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ka inslag. I Maastricht, Nijmegen och
vid UvA är allmänmedicinarna djupt
engagerade i flera block under de fyra
åren.

Dessutom besöker studenterna olika
sjukhuskliniker och allmänpraktiker
enstaka dagar, samt har någon form av
färdighetsträning inlagd i veckosche-
mat. I Maastricht sker träningen på
»skills lab», och tanken är att man skall
lära sig undersökningsteknik först på
dockor, sedan på varandra, därefter på
professionella patienter och först i sista
hand på riktiga patienter. Också kom-
munikationsträning ingår som en viktig
del i förberedelserna inför de egna pati-
entmötena.

Vetenskaplig skolning
De första fyra studieåren avslutas

med ett obligatoriskt vetenskapligt ar-
bete, som helst skall gå att publicera. I
Maastricht och Nijmegen ägnar man 12
veckor åt detta arbete, men tiden kan
utökas genom att man lägger till en val-
fri period på 4–6 veckor.

Vid UvA ägnas hela 19 veckor åt det
vetenskapliga arbetet. Uppskattningsvis
handleds drygt 5 procent av studenterna
av allmänmedicinare. För särskilt in-
tresserade finns ytterligare möjligheter
till vetenskaplig träning, åtminstone i
Maastricht. Studenten kan under två år
ägna en halv dag per vecka åt något pro-
jekt, eller en hel dag per vecka under ett
år.

Klinisk r otation
De två avslutande studieåren ägnas

nästan enbart åt patientarbete. Liksom i
Sverige vistas man längre tid (12 veck-
or) på de större klinikerna och kortare
tid (3 veckor) på de mindre. I Maastricht
är den allmänmedicinska praktiken 10
veckor lång. Den inleds med 1 veckas
introduktion på den allmänmedicinska
institutionen, och under de följande
9 veckorna återvänder studenterna
till institutionen varje onsdag. I hand-
ledda grupper på 9–11 studenter disku-
terar man senaste veckans intressanta
fall och arbetar sig igenom olika te-
man.

Den allmänmedicinska praktiken är
knappt hälften så lång vid övriga uni-
versitet. I Nijmegen skall man dock
inom kort öka tiden hos allmänpraktiker
från 5 till 8 veckor. Där betonar man
också vikten av att den allmänmedi-
cinska praktiken kommer allra sist, så
att studenterna kan integrera lärdomar-
na från de olika specialiteterna och an-
passa dem till den allmänmedicinska
verkligheten. Också vid UvA ligger den
allmänmedicinska praktiken sist.

Fyra gånger om året genomgår
samtliga studenter i Maastricht ett prov
där alla institutioner bidrar med fler-
valsfrågor. Första året har studenterna

ungefär 20 procent rätta svar, mot runt
80 procent sjätte och sista året. Genom
de många frågorna och de upprepade
testtillfällena lär sig studenterna vad
som förväntas av dem som färdiga lä-
kare.

Akademiska nätverk
För att klara av studenternas kliniska

tjänstgöring samarbetar var och en av
de tre allmänmedicinska institutionerna
med ett hundratal allmänmedicinare,
som i Nederländerna alla är privata
praktiker. Genom olika former av sam-
arbetsavtal regleras den ekonomiska
ersättningen, som mestadels förefaller
vara i underkant. Trots detta ställer
praktikerna gärna upp för undervisning-
en, och en mindre del är dessutom enga-
gerade i institutionernas forskning.

I Maastricht har man ett särskilt ut-
vecklat samarbete med ett 60-tal all-
mänpraktiker. Deras 30 arbetsplatser
benämns akademiska mottagningar.
Samarbetet gäller både undervisning
och forskning samt för en del också ett
gemensamt datornätverk med registre-
ring av främst långvariga och betydel-
sefulla medicinska problem. Vissa upp-
gifter samlas centralt på institutionen,
men merparten av journaluppgifterna
ligger förstås kvar på de enskilda all-
mänläkarmottagningarna. Detta nät-
verk, som innefattar ungefär 100000
patienter, har varit utgångspunkt för ett
tiotal allmänmedicinska avhandlingar.

Också vid den allmänmedicinska
institutionen i Nijmegen har man ett
akademiskt datornätverk, som är
mindre till sin omfattning men som va-
rit i gång desto längre. Redan 1967 bör-
jade man på initiativ av den välkände
allmänpraktikern och professorn FJ A
Huygen att registrera patientproblem på
två mottagningar. År 1971 tillkom yt-
terligare två mottagningar och därefter
har några till anslutit. Man har här ut-
märkta möjligheter att longitudinellt
studera olika kroniska sjukdomar, och
intresset har hittills framför allt inriktats
på cerebrovaskulära sjukdomar, diabe-
tes, depressiva besvär och obstruktiva
lungsjukdomar.

Så blir man
allmänläkare
Någon allmäntjänstgöring har man

inte i Nederländerna, varför det efter
sex års läkarstudier är dags för specia-
listutbildning. Att bli specialist i all-
mänmedicin tar tre år, medan övriga
specialistutbildningar vanligen tar 5–6
år. Ofta är det svårt att med en gång få
en utbildningsplats, och väntetiden kan
vara både ett och två år.

De allmänmedicinska institutioner-
na är engagerade också i specialistut-
bildningen, både vad gäller antagning-
en och själva utbildningen. Första och

sista året fullgörs hos en erkänd all-
mänpraktiker, medan mittåret tillbring-
as på olika sjukhuskliniker. Under alla
tre åren kommer de blivande allmänme-
dicinarna till sin institution en dag i
veckan. För denna teoretiska undervis-
ning finns väl strukturerade program.
Man skall lära sig nödvändiga medi-
cinska fakta, finslipa sin konsulta-
tionsteknik, lära sig hur man sköter sin
praktik och få möjlighet att utvecklas
personligen.

Belgien –
nära men annorlunda
Universitetet i Leuven, ett par mil ös-

ter om Bryssel, grundades redan 1425.
Liksom universitetet i Nijmegen till-
kom det på initiativ av den katolska kyr-
kan och kallas fortfarande för ett ka-
tolskt universitet. År 1968 tillskapades
en professur i allmänmedicin, den tred-
je i Europa efter Dundee och Utrecht.

I Belgien är det fritt tillträde till lä-
karutbildningen, men efter ett år gallras
ungefär hälften bort.

De första fem åren är utbildningen
nästan helt teoretisk och mycket tradi-
tionell. Det allmänmedicinska inslaget
är synnerligen litet. Det sjätte året äg-
nas åt basal praktisk färdighetsträning
på sjukhus, och det sjunde året kan stu-
denterna prova på olika alternativ som
en hjälp inför valet av specialitet.
Knappt hälften väljer då det allmänme-
dicinska alternativet, som består av ett
halvt års sjukhustjänstgöring och ett
halvt års allmänmedicinsk praktik nå-
gonstans i landet.

Varje år examineras 400 nya läkare
från universitetet i Leuven, ungefär 60
procent av alla som examineras i den
flamländska norra halvan av landet. Öv-
riga flamländska universitet finns i
Gent, Antwerpen och Bryssel.

Det sjunde och sista universitetsåret
är samtidigt det första året av specia-
listutbildningen till allmänpraktiker,
som på så sätt blir treårig. De övriga två
åren tillbringar den blivande allmänme-
dicinaren 6–12 månader hos en handle-
darutbildad allmänpraktiker och 6–12
månader på sjukhus. Åtminstone i Leu-
ven ingår två månaders strukturerad trä-
ning på den allmänmedicinska universi-
tetsmottagningen. Dessutom kan man
tillgodoräkna sig en del tjänstgöring i
egen nystartad praktik.

Under de två åren deltar den blivan-
de allmänmedicinaren var fjortonde
dag i särskilda halvdagsseminarier,
som leds av erfarna lärare. Denna ut-
bildning anordnas gemensamt av de
fyra flamländska universiteten, och ge-
nomförs i grupper på ungefär 15.

Också den avslutande examinatio-
nen är en gemensam angelägenhet för
de fyra universiteten. Den är en bland-
ning av flervalsprov, muntlig falldis-
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kussion och praktisk stationstentamen.
Examinationen är bara några år gammal
och fortfarande under utveckling.

Vi kan lära
av Nederländerna
Vilka lärdomar vill jag då dra av den-

na nederländska resa? Jo, med ett par
års erfarenhet av läkarutbildningen vid
Lunds universitet, och med ungefär tio
års erfarenhet av basal forskarutbild-
ning i den södra sjukvårdsregionen, har
jag kommit fram till följande:

I Nederländerna är Maastricht det
unga och progressiva universitetet, vars
metoder nu tas efter av de andra univer-
siteten. Det sker dock med viss efter-
tanke och med vissa, sannolikt välbe-
hövliga, modifikationer. I Sverige har,
som jämförelse, Linköping sedan ett
drygt decennium utvecklat en modern
läkarutbildning, medan de äldre univer-
siteten nu håller på med en välbehövlig
förnyelse av sin utbildning.

Vissa inslag i läkarutbildningen be-
tonas i såväl Nederländerna som Sveri-
ge:
– Gruppbaserad och studentaktiveran-

de undervisning är viktig, antingen
man kallar den problembaserad, fall-
baserad, eller något annat.

– Tidiga patientkontakter är viktiga,
liksom den praktiska färdighetsträ-
ningen.

– Det allmänmedicinska inslaget i lä-
karnas grundutbildning måste öka,
och den allmänmedicinska praktiken
bör förläggas mot slutet av utbild-
ningen.

– Alla studenter bör bibringas en
grundläggande vetenskaplig skol-
ning, och ett eget projektarbete om-
fattande minst en halv termin bör
ingå som ett obligatoriskt inslag i ut-
bildningen.

– Vikten av valfria inslag betonas.

På ytterligare en del punkter kan vi
hämta inspiration från våra nederländs-
ka kolleger:
– Integrationen mellan prekliniska och

kliniska institutioner förefaller vara
mer utvecklad och fungera bättre i
Nederländerna.

– Det akademiska allmänmedicinska
nätverket är på många håll synnerli -
gen välutvecklat.

– Det teoretiska inslaget i specialistut-
bildningen är mer markant och be-
tydligt mer välstrukturerat i Neder-
länderna, i varje fall vad gäller all-
mänmedicinen.

På andra områden har vi i Sverige en
minst lika välfungerande utbildning:
– Den svenska modellen med klinik-

tjänstgöring redan efter ett par års
studier förefaller mer tilltalande än
den nederländska med två års kli-

nikrotation i slutet av den sexåriga
utbildningen.

– Den svenska allmäntjänstgöringen
bibringar alla läkare, oavsett senare
specialitetsval, en bred erfarenhet av
praktisk sjukvård.

– Det känns rätt att den svenska speci-
alistutbildningen i allmänmedicin är
ungefär lika lång som övriga specia-
listutbildningar.

Allr a sist, en lite hädisk fundering:
Tänk om den synnerligen traditionella
läkarutbildningen i Belgien är »lika
bra» som den moderna utbildningen i
exempelvis Maastricht och Linköping.
Vad jag kan förstå har det varit svårt att
entydigt visa att ett problembaserat cur-
riculum resulterar i »bättre läkare».
Självklart finns det också många aspek-
ter på vad som karakteriserar en god lä-
kare. Men för att citera en kollega från
Nijmegen, där man just nu modernise-
rat de tre första åren av den sex år långa
utbildningen: »Jag vet inte om de nya
studenterna blir bättre läkare, men de
har i varje fall mycket roligare under
studietiden.» Och det är väl ett resultat
så gott som något. •

1324 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 96  •  NR  11  •  1999

Ännu en
syndrombok!

• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en  efterföljare: ”Kvin-
norna och  männen bakom syndro-
men” med 70 artiklar som publice-
rats i Läkartidningen under perio-
den 1990–1996.Den tar upp namn
som Asperger, Bichat, Fanconi och
Waldenström. Här finns också män
”bakom metoden”, exempelvis
Doppler och Röntgen.

• Denna bok omfattar 248 sidor och
är rikt illustrerad, även med färgbil-
der. Därtill finns en sammanställ-
ning (i förminskat utförande) av de
uppskattade tidningsomslag som
hör till serien. Priset är 190 kronor +
porto (60 kronor).

---------------------------------------------
Beställ här:

........ ex ”Kvinnorna och männen
bakom syndromen” à 190 kronor +
porto. 
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