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Orättvist system gynnar 
svenska läkarstudenter

Var femte studerande på läkarut-
bildningen i Köpenhamn är
svensk, men det är få danskar
som kommer in på den svenska
medicinutbildningen i Lund. An-
tagningsreglerna gör att sökande
från Sverige gynnas på bekost-
nad av sina danska medsökande,
menar Ester Larsen, som sitter i
folketingets hälsoutskott. 

❙ ❙ Det finns flera orsaker till att det är lät-
tare för en svensk att komma in på lä-
karutbildningen i Danmark än det är för
en dansk att komma in på den svenska
utbildningen. 

– Dels har Sverige färre studieplatser
jämfört med antalet invånare än vi har
här i Danmark, dels kan svenskarna för-
bättra sina gymnasiebetyg genom att
läsa kompletterande ämnen på Komvux.
Det pressar upp betygsgenomsnittet och
gör det svårare för danskar att komma in
på den svenska utbildningen, säger Me-
rethe Markvard, som är studieadminist-
ratör vid Köpenhamns Universitet. 

I Danmark har man ingen möjlighet
att förbättra sina betyg efter gymnasiet,
där är det resultatet i studentexamen som
räknas. Betygsskalan har många fler
steg än den svenska, och det är betydligt
svårare att uppnå det högsta betyget,
siffran 13, än det är att få mosvarande
högsta betyg i Sverige.

– Om man enbart skulle gå efter det
betygsgenomsnitt som krävs för att
komma in på den svenska läkarutbild-
ningen så förefaller det som om svenska
studenter är mycket mer begåvade än
danska. Det tror jag faktiskt inte är fallet,
säger Merethe Markvard.

I höstas krävdes ett genomsnitt på 9,4
för att komma in på läkarutbildningen i

Köpenhamn, enligt det danska betygs-
systemet. För att komma in i Lund skul-
le en dansk studerande ha hela 11,8 i be-
tygsgenomsnitt, vilket mycket få elever
lyckas uppnå.

Sammantaget gör det här att många
svenska presumtiva läkarstuderande sö-
ker sig till Köpenhamn, medan få dans-
kar har möjlighet att komma in i Lund.
För närvarande är omkring 20 procent av
de läkarstuderande i Köpenhamn svens-
kar. Det har upprört Ester Larsen, som
sitter i folketingets hälsoutskott för det
liberala partiet Venstre. 

– Det är brist på läkare i Danmark och
det antal studieplatser vi har är anpassat
till vårt behov av att utbilda nya läkare.
Därför är det orimligt att det går så
många svenskar på läkarlinjen här. De
flesta av dem kommer ju troligen att
återvända hem till Sverige när de är fär-
diga, säger Ester Larsen.

Svenskarna utnyttjar det danska ut-
bildningssystemet, och det är danska
skattebetalare som får bekosta kalaset,
menar Ester Larsen. Hon kräver nu att
danska undervisningsministern Mar-
grethe Vestager vidtar åtgärder så att an-
tagningsförfarandet blir mer rättvist.

Svårt att byta utbildningsort
Lena Sandberg, som är studievägledare
på läkarutbildningen vid Lunds Univer-
sitet, håller med om att svenska sökande
har en fördel framför danska.

– Då vår betygsskala bara har fyra
steg, gynnas svenska betyg vid omräk-
ning till det danska systemet. Det är all-
mänt känt att det är lättare att komma in
i Köpenhamn än det är i Lund, och jag får
många förfrågningar från svenska stude-
rande som vill söka sig till Danmark.

Många av dem som börjar läsa till lä-

kare i Köpenhamn tror dock att de enkelt
ska kunna byta till utbildningen i Lund
efter en tids studier, men det är en mis-
suppfattning, enligt Lena Sandberg.

– Under förra året togs det in cirka
100 svenskar på utbildningen i Köpen-
hamn. Här i Lund har vi 160 studerande
på ett år, och skulle vi bereda plats för
alla dem som vill byta och komma hit, så
skulle 100 av våra elever tvingas sluta.
Det är helt orealistiskt.

Dessutom är utbildningen upplagd på
olika sätt i Sverige och Danmark, vilket
ytterligare försvårar ett byte. I Sverige
läser man en kurs i taget, medan man i
Danmark läser flera kurser parallellt. 

Ordföranden i Medicinska förening-
en i Lund–Malmö, Oskar Angerås, är
inte speciellt upprörd över att antag-
ningsförfarandet tycks gynna svenska
sökande.

– Är omräkningssättet för betygen
orättvist bör det förstås rättas till, men
det är ingenting som vi engagerar oss i.
Det ligger ju inte i vårt intresse att verka
för att det blir svårare för svenskar att
komma in på läkarlinjen i Köpenhamn.
Ur svensk synvinkel är det ett större pro-
blem att konkurrensen om studieplatser-
na är så hård att de flesta sökande till lä-
karlinjen tvingas förbättra sina gymnasi-
ebetyg genom att gå ett extra år på Kom-
vux. Både för samhällsekonomin och
den enskilde är det ett bortkastat år, me-
nar Oskar Angerås.

– Jag tycker också det är olyckligt att
många av dem som börjar läsa till läkare
i Köpenhamn inte känner till hur svårt
det är att byta till utbildningen i Lund. 

Malin Bring

frilansjournalist

Kvinnor rekommenderas öka intaget av folsyra

❙ ❙ Socialstyrelsen och Livsmedels-
verket rekommenderar kvinnor i barna-
födande ålder att öka intaget av folsyra
till 400 mikrogram per dag. 

– Vi har diskuterat med flera  exper-
ter, och även om många är kritiska så har
vi nu valt att gå ut med en rekommenda-
tion, säger Bo Lindblom, chef för Soci-
alstyrelsens hälso- och sjukvårdsavdel-
ning.

– Man blir naturligtvis också pressad
av den debatt som förs, och kan vi rädda

om så bara ett enda barn från neuralrörs-
defekt är det ju värt det. 

Kostundersökningar har visat att en
kvinna som äter blandad kost i genom-
snitt får i sig 200 mikrogram folsyra per
dag, och därför krävs ett tillskott på 200
mikrogram som i första hand ska uppnås
genom ökad konsumtion av livsmedel
som innehåller mycket folsyra (apelsin-
juice, bönor, mörkgröna bladgrönsaker
etc).

Det talas också om en eventuell be-

rikning av folsyra i vete- och rågmjöl.
– Men många konsumerar mycket

bröd, och det finns en risk att för myck-
et folsyra kan maskera en brist på vita-
min B12 hos bland annat äldre personer,
säger professor Åke Bruce på Livsme-
delsverket. 

– Våra toxikologer tittar just nu på
detta och vi ska diskutera frågan tillsam-
mans med Socialstyrelsen senare i vår.

Peter Örn


