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E
n av de viktigaste uppgifterna för
en profession är att värna om den
utbildning som leder fram till
den specifika professionella

kompetensen. För Läkarförbundet, som
den medicinska professionens organisa-
tion, är det därför en självklarhet att
läkarutbildningen och dess kvalitet är
ytterst viktiga frågor. 

Även om Läkarförbundet inte är nå-
gon direkt aktör på utbildningsarenan så
kan vi, genom medlemmarnas kunskap
och erfarenhet om läkaryrkets villkor
och krav, bidra med mycket kunskap
och information om det framtida yrkes-
livet.

I Sverige har vi idag en internationellt
sett mycket framstående läkarutbild-
ning. De medicinska fakulteterna lägger
sig vinn om att ständigt utveckla utbild-
ningen för att på så sätt anpassa den för
de nya krav som hela tiden ställs på
läkaryrket. Denna förändring har under
de senaste åren accentuerats. 

Länge handlade förnyelsen enbart
om att utveckla innehållet i de medicins-
ka kurserna genom att följa den medi-
cinska forskningens framsteg. Denna ut-
veckling måste självfallet fortgå. Dess-
utom blir den allt viktigare i och med de
senaste årens explosionsartade medi-
cinska utveckling.

De senaste åren har dock inneburit att
även helt andra moment måste föras in i
utbildningen. För att kunna leva upp till
den förändrade professionella rollen
måste dagens läkare även tillägna sig en
mängd andra kunskaper. Ledarskap,
informationsteknik, sjukvårdsorganisa-
tion och ekonomi samt kvalitetsutveck-
ling är bara några utbildningsmoment
som måste rymmas inom läkarutbild-
ningen. Det är i dessa frågor som det är
av stor vikt att föra in Läkarförbundets
kunskaper om läkarnas arbetssituation.

Läkarförbundet har sedan ett antal år
regelbundet träffat företrädare för de
medicinska fakulteterna. En förnyad
omgång möten med samtliga fakulteter
har just påbörjats. Vid dessa träffar ges
tillfälle att diskutera frågor av ovanstå-
ende karaktär. Träffarna med fakulteter-
na ger tillfälle att förmedla den bild
förbundets medlemmar dagligen får av
läkaryrket; bilden av vilka krav som

ställs på en läkare för att kunna fungera i
dagens sjukvård. 

På så sätt kan Läkarförbundet bidra
till en läkarutbildning som inte bara för-
medlar den senaste medicinska kunska-
pen. Utbildningen kan även ge en kom-
petens hos framtidens läkare som gör att
de kan fungera i den sjukvård de utbildas
för.

Många av dessa frågor har Läkarförbun-
det tagit upp i det utbildningspolitiska
programmet Mångfald, bredd och kvali-
tet. Programmet fungerar som underlag
för diskussionerna mellan förbundet och
fakulteterna. I detta program tas även
kvalitetsutvecklingen av grundutbild-
ningen upp. 

Läkarförbundet har här genomfört ett
arbete för att se på resultatet av utbild-
ningen. Genom en enkätundersökning
har vi kunnat se hur de nylegitimerade lä-
karna skattar sin utbildning retrospektivt.
Resultatet av denna undersökning pre-
senteras under vinjetten »Medicin och
samhälle« i dagens Läkartidning. Fakul-
teterna kommer också att få tillgång till
materialet för att på så sätt kunna få ett
underlag för att utveckla utbildningen.

Förutom de nya momenten berörs även ut-
bildningen av de förändringar av sjuk-
vårdsstrukturen som nu pågår. Den sats-
ning på primärvården som regeringen
har gett uttryck för i den nationella hand-
lingsplanen måste också märkas i grund-
utbildningen. Att tidigt ge studenterna
erfarenhet från vårdcentraler och öppen-
vårdsmottagningar är en viktig uppgift.
Lika viktigt är det att föra in det allmän-
medicinska helhetsperspektivet till stu-
denterna.

Även privata vårdgivare måste kunna
nyttjas för utbildningen. I många av
storstadsområdena, dit ju utbildningen
är lokaliserad, läggs allt mer vård ut på
privata aktörer. Det är då viktigt att stu-
denterna får komma i kontakt med den-
na form av vård – dels får man tillgång
till fler platser vilket gör att det blir färre
studenter per placering och handledare,
dels får studenterna insyn i andra sätt att
styra och driva vården.

Sammanfattningsvis kan sägas att fakul-
teterna uppvisar en stark vilja att utveck-

la och förbättra läkarutbildningen. En av
orsakerna till detta kan vara den natio-
nella utvärdering av läkarutbildningen
som Högskoleverket presenterade 1997.
Den visade på ett antal brister och för-
bättringsmöjligheter hos läkarutbild-
ningarna, och efter utvärderingen har
många av fakulteterna tagit fram nya ut-
bildningsplaner.

Många av de aspekter som tagits upp
här finns med i de nya utbildningsförsla-
gen. En intressant tid ligger nu framför
oss, då vi har möjlighet att få se hur
mycket av de nödvändiga förändringar-
na som kommer till stånd. Det blir även
intressant att se hur dessa nya utbild-
ningar kommer att bedömas, både av
studenter och avnämare. 

Högskoleverket har aviserat en ny ut-
värdering av läkarutbildningen till år
2006. Det är klokt av dem att vänta till
dess för att ge fakulteterna tid att ge-
nomföra de förändrade utbildningspla-
nerna ordentligt.

Läkarförbundet kommer att följa ut-
vecklingen och på bästa möjliga sätt
stödja både fakulteterna och alla med-
lemmar i arbetet med att förbättra lä-
karutbildningen. Såväl studenterna som
lärarna och samtliga läkare är beroende
av en hög utbildningskvalitet. Utbild-
ningens kvalitet är som sagt inte enbart
en fråga för dem som är direkt involve-
rade i den. Det är en viktig fråga för hela
professionen.
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