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Det började med en lapp på
anslagstavlan om en förening
han aldrig hört talas om. Nu är
svenske  Mats Sundberg presi-
dent i organisationen för värl-
dens medicinstudenter.

1,7 miljoner läkarstuderande i 68
länder världen över är med i IFMSA, In-
ternational federation of medical stu-
dents’ associations vilket alltså är en
stor men ändå ganska anonym organi-
sation. 

– Men det ska vi ändra på. Vi har satt
som mål att alla ska känna till oss om 2
år, när vi firar 50 år, säger Mats Sund-
berg bestämt.

Det började efter kriget, 1951, när
medicinstudenter framför allt i Europa
ville bygga ett organ för utbyte av erfa-
renheter. Då handlade det mest om för-
brödring i allmänhet. Sedan dess har or-
ganisationen vuxit, blivit allt aktivare
och inriktad på att arbeta inte bara för
studenterna utan också »för en bättre
värld», med många praktiska bistånds-
projekt.

– Mycket av det vi tycker är viktigt
talar man inte alls om i läkarutbildning-
arna, till exempel flyktingfrågor och
mänskliga rättigheter, berättar han.

– Vårt mål är att vara ett forum för att
diskutera vetenskapliga och professio-
nella problem och där man kan arbeta
med folkhälsoproblem, berättar Mats
Sundberg.

Sverige betalar avgift
Det är landet Sverige som är medlem

i IFMSA och som betalar medlemsav-
gift. Därmed kan också alla medicinstu-
denter i landet delta i IFMSAs olika
program. Den svenska avdelningen av
organisationen heter SweMSIC, Swe-
dish medical student international com-
mittee, och ordnar bland annat så att
140 svenska studenter får åka utom-
lands för praktik på somrarna. Lika
många utländska studenter tas emot här.

– Vi fixar allting, bostad, mat och en
praktikplats. Och det brukar inte vara
svårt att få läkare på klinikerna att stäl-
la upp som handledare.

De aktiva i IFMSA finns över hela
världen, exempelvis i Israel, Sydafrika,
Zimbabve, Peru, Nepal och Filippinerna.

Arbetet organiseras i olika kom-
mittéer: för praktik, forskning, flykting-
och fredsarbete, folkhälsa, medicinsk
utbildning och för reproduktiv hälsa
och aids.

– Det är jätteintressant och givande
att jobba med ett flyktingprojekt, dels
för att man lär sig om flyktingars pro-
blematik, som man kan kan ha nytta av
i framtiden i sitt arbete som läkare. Men
också för att man kan göra så mycket
praktisk nytta när man deltar i det prak-
tiska sjukvårdsarbetet, eller gräver
brunnar eller undervisar i hygien. Det
finns så mycket man kan göra för att
hjälpa som inte är att ge rent medicinsk
hjälp, tycker Mats Sundberg.

Samma sak är det med folkhälsopro-
jekten. Svenska SweMSIC håller i ett
sådant, som fått mycket beröm, i Sudan.

Många svenska studenter gör pro-
jektarbeten utomlands i IFMSAs regi.

– Istället för att läsa artiklar om mala-

ria när man ska göra ett projektarbete kan
man åka till Thailand. Flera har åkt till
Mexico för att göra projektarbeten och
de har fått väldigt bra praktisk erfarenhet.

SweMSIC har även aktiviteter på
hemmaplan. Mycket uppskattat blev till
exempel det »nallesjukhus» som Upp-
salastudenterna öppnade för ett tag se-
dan.

Nallesjukhus för dagisbarn
– Vi hyrde ett tält och lånade utrust-

ning från Ackis, plåster, bandage, spru-
tor, stetoskop och sånt. Sedan fick dagsi-
barnen komma med sina dockor och nal-
lar. Barnen fick själva hitta på vad det var
för fel på patienterna, brutna magar och
så, och hjälpa till att undersöka dem. Det
var ett lekfullt sätt att låta dem få kontakt
med sjukvården och det blev jättelyckat.

Mer vanligt är väl att ta emot studen-
ter från olika länder som vill se hur den
svenska vården fungerar.

Mats Sundberg blev ny president för världens alla medicinstudenter

”Det vi tycker är viktigt tar man
inte upp i läkarutbildningarna”

Nyhetsredaktion: Tom Ahlgren 08/790 35 26   Anna Filipsson 08/790 34 88
e-post: fornamn.efternamn@lakartidningen.se

Uppsalastudenten Mats Sundberg valdes nyligen till president i
International federation of medical students’ associations, IFMSA.
Snart ska alla medicinstudenter känna till IFMSA, lovar han.
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– Nu har vi ett tre veckor långt
studiebesök med studenter från Tanza-
nia, Rumänien, Kanada och Turkiet
som lärt sig om den svenska vården och
behandlingen av aidspatienter.

– De har fått se allting ur ett svenskt
perspektiv, till exempel träffat represen-
tanter för en gayorganisation, sånt finns
ju inte alls i Rumänien eller Tanzania,
och besökt kliniker där man vårdar aids-
patienter.

För Mats Sundberg startade engage-
manget i IFMSA samma vecka som han
började på läkarutbildningen i Uppsala.

– Jag såg en lapp på en anslagstavla
att det skulle vara möte i Uppsalasek-
tionen och tyckte att det verkade spän-
nande, minns han.

– Eftersom jag inte visste någonting
om organisationen frågade jag en mas-
sa på mötet och så ledde det till att jag
åkte på ett årsmöte. Sen var jag fast.

Jobbar som undersköterska
Innan Mats Sundberg blev president

i IFMSA hann han med att vara ordfö-
rande för kommittén för flykting- och
fredsfrågor. Då samordnade han alla ak-
tiviteter inom det området och ordnade
till exempel en workshop i Zimbabve
om mänskliga rättigheter. Det projektet
sponsrades av SIDA.

Om inte presidentskapet i IFMSA
hade kommit »i vägen» skulle Mats
Sundberg ha börjat termin sex i denna
höst. Men ordförandeskapet tar tid och
är obetalt– 20000 kronor ska räcka till
flera resor världen över samt administ-
rativa kostnader– och eftersom det inte
berättigar till studielån behövs extrain-
komster.

– Det känns lite trist att göra studi-
euppehåll för jag längtar verkligen efter
att börja på klinik. Men nu arbetar jag
som undersköterska på lungmedicin på
Akademiska sjukhuset här i Uppsala  så
mycket jag hinner. Det är också väldigt
kul – och något som jag säkert har gläd-
je av när jag blir läkare så småningom.

Lusten att bli doktor har Mats Sund-
berg haft ända sedan han var liten.

– Jag har alltid varit fascinerad av
hur kroppen fungerar och tyckt att det
varit spännande att höra läkare berätta.

Beslutet att verkligen satsa på den
långa läkarutbildningn mognade under
värnplikten.

– Lumpen var så rolig att jag fortsat-
te med reservofficersutbildningen ock-
så. Det var nog under den här tiden som
jag insåg hur roligt det är att jobba med
människor, säger han.

Läkarutbildningen har levt upp till
förväntningarna, den har varit rolig från
första dagen. Men det finns förstås så-
dant som kunde vara bättre.

– Ledarskapsutbildning tycker jag
borde ingå i grundutbildningen, både i

teorin och praktiskt. Själv har jag lärt
mig mycket om det under min offi-
cersutbildning och det har jag haft stor
nytta av, inte minst i mitt internationel-
la engagemang, säger Mats Sundberg.

– Ledarskap handlar ju inte bara om
att kunna fatta beslut, utan också om att
få medarbetare att känna sig uppskatta-
de. En kurs i ledarskap borde gå som en
strimma genom hela grundutbildning-
en, tycker Mats Sundberg.

Att komma ut i verkligheten och det
praktiska läkararbetet ser Mats Sund-
berg fram emot. Problematiken med
stress och utbrändhet och ett allt tuffare
klimat i vården skrämmer honom inte.

Å ena sidan kan förhållandena i vår-
den ha hunnit ändras mycket innan han
får sin legitimation, tänker han.

– Men även om det är väldigt stres-
sigt och hårt måste ju någon göra jobbet
och jag tror att det är roligt och stimule-
rande också.Och när man ser på vården
i ett internationellt perspektiv så har vi
det ju ganska bra.

– Det är väldigt givande att se vilka
förutsättningar och vilka olika etiska
problem vi har att arbeta med i de olika
länderna. I Afrika där aids-problemati-
ken är enorm är ju frågan om tex aktiv
dödshjälp eller abort ett lyxproblem.

– För den skull är inte våra problem
att förringa, de är ju viktiga för oss.

Fler borde få upp ögonen för att det
går att engagera sig i IFMSA, tycker
Mats Sundberg.

Jordbävning aktiverade alla
– Trots att vi är studenter  från olika

länder vill vi samma sak. Jordbävning-
arna i Turkiet och Grekland till exem-
pel. Då blev vår server omedelbart full
av meddelanden från medlemmar värl-
den runt. Alla ville veta vad de kunde
göra för att hjälpa till.

Mats Sundberg önskar att fler skulle
få möjlighet att åka utomlands.

– Man lär sig faktiskt mycket om sig
själv och sitt eget land när man åker
bort. Det är synd att det är så svårt att
byta till exempel en termins studier i
Sverige mot en utomlands.

Själv har han förstås vistats mycket i
andra länder för sitt arbete i IFMSA,
men ännu inte åkt på praktik utomlands.

– Det spännande med läkaryrket är
att man kan utöva det överallt. Jag sku-
le kunna tänka mig att jobba ett tag för
Läkare utan gränser till exempel.

Än är det långt till läkarexamen och
ännu längre till specialiststudierna och
mycket kan hända före dess.

– Nu tänker jag mig en framtid som
barnläkare, det har jag alltid gjort. Men
om jag vill jobba här i Sverige eller
utomlands, det får man se, säger Mats
Sundberg.

Anna Filipsson
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»Vad tycker du
om din lön?»
Nu ska Landstingsförbundet

undersöka de anställdas inställ-
ning till lön och andra anställ-
ningsvillkor. Det sker genom en
enkät i samarbete med Arbets-
livsinstitutet, som inom kort
skickas ut till 3 600 anställda i
vården. Ett preliminärt svar på
frågan beräknas vara klart efter
nyår.

Det nuvarande lönesystemet med in-
dividuella löner är drygt tio år gammalt. 

– Vi är intresserade av att få veta om
lönen fungerar som ett styrmedel för att
få en bra verksamhet, säger Agneta Åh-
lin, förhandlare på Landstingsförbun-
det. Det är meningen att det ska finnas
en koppling mellan lön och resultat i
verksamheten. 

Förenklat uttryckt betyder det alltså
att arbetsgivaren vill veta hur de anställ-
da ser på sina löner. Därför har man ta-
git initiativ till ett forskningsprojekt i sa-
marbete med Arbetslivsinstitutet. Un-
dersökningen genomförs som en enkät
till 3 200 anställda varav ca 400 läkare.
En parallell enkät med ungefär samma
frågor går samtidigt till ca 400 chefer.

– Om anställda medverkar till ett bra
resultat i verksamheten ska det avspeg-
las i lönen. Vi vill se om anställda och
chefer upplever att det finns ett sådant
samband, säger Agneta Åhlin.

Utifrån denna frågeställning har
forskarna, Jan Wallenberg på Arbetsliv-
sinstitutet samt fil dr Magnus Sverke
och doktoranden Johnny Hellgren, i sa-
marbete med Landstingsförbundet, for-
mulerat ett hundratal frågor.

Lön efter arbetsresultat?
Frågorna är indelade i några olika de-

lområden förutom de frågor som rör
bakgrundsfakta. Ett delområde handlar
om vad som spelar in när lönen bestäms.
Ett annat handlar om hur man ser på lö-
nefrågor. Ett frågeområde rör hur man
anser att lönen bör bestämmas. Till sist
frågar man efter hur det skulle vara om
lönen i högre utsträckning beror på det
egna arbetsreultatet.

Enkäten är naturligtvis anonym. Sva-
ren avkodas så snart de kommit in och dä-
refter går svaren bara att identifiera som
kategori: läkare, sjuksköterska osv. Och
svaren vill forskarna få så snart som möj-
ligt och man hoppas även på hög svarsfre-
kvens. En fullständig rapport över resul-
tatet beräknas vara klar till våren.

Kristina Johnson


