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❙ ❙ Under år 1997 tog Läkarförbundet
fram ett policyprogram för läkares
grundutbildning och dess kvalitetsut-
veckling: Mångfald, bredd och kvalitet
[1]. I detta program presenterades bland
annat förslag till olika kvalitetsindikato-
rer som kan användas inom grundutbild-
ningen.

I programmet påpekades problemet
med att mäta det viktigaste, nämligen
slutmålet för läkarutbildningen, som är
att utbilda och fostra goda läkare. Svå-
righeten ligger i att det inte finns något
tillförlitligt sätt att mäta detta på. Det
finns inte heller någon möjlighet att ren-
odla utbildningens inverkan på »slutpro-
dukten«.

Läkarförbundets utbildnings- och
forskningsdelegation (UFO), som låg
bakom programmet, arbetade vidare
med frågan. Syftet med detta var att un-
dersöka vad det fanns för sätt att ändå få
en god uppfattning om de olika utbild-
ningarnas kvalitet. Den nu genomförda
enkäten är resultatet av detta arbete.

Hösten 1997 kom även Högskolever-
kets utvärdering av läkarutbildningen
[2]. Denna utvärdering har lett till att fle-
ra av de medicinska fakulteterna har
gjort förändringar i utbildningsplanen.
Dessa förändringar slår nu igenom, då
flera av orterna har i stort sett nya utbild-
ningar som sätts i gång inom kort eller
just har startat.

En undersökning av det slag som här
presenteras är möjlig att göra på årlig ba-

sis. Det är en klar fördel om den kan gö-
ras både före och efter att de första läkar-
na kommer ut från de nya utbildningar-
na. De som ingick i årets undersökning
utexaminerades i de flesta fall under se-
nare delen av 1990-talet. De som ge-
nomgår de helt nya utbildningarna kom-
mer att lämna utbildningen först i mitten
av 2000-talet. En återkommande under-
sökning kan visa vilken effekt de nya ut-
bildningarna har på resultatet.

Enkäten innehöll egentligen tre delar.
Den första delen omfattade frågor om
den aktuella arbetsmarknadssituationen.
Denna del har Läkarförbundet kartlagt
årligen sedan ST-systemet infördes
1992 [3]. Den andra delen inrymde frå-
gor om utlandserfarenhet och forskning.
Den tredje delen innehöll frågor om hur
läkarna såg på grundutbildningens kva-
litet. Det är främst denna del som kom-
mer att behandlas i denna artikel.

❙ ❙ Metod
Utgångspunkten var att bedöma hur bra
läkare man blir efter genomgången ut-
bildning. Då det är svårt, för att inte säga
omöjligt, att hitta några direkta mått på
detta valde vi att låta läkarna själva skat-
ta utbildningens kvalitet. Detta fick de
göra i termer av måluppfyllelse. Till
grund för detta låg dels de mål som ut-
trycks för all universitetsutbildning, dels
de mål som är specifika för läkarutbild-
ningen.

I Högskolelagen fastslås följande
mål:

»Den grundläggande högskoleut-
bildningen skall, utöver kunskaper och
färdigheter, ge studenterna förmåga till
självständig och kritisk bedömning, för-
måga att självständigt lösa problem samt
förmåga att följa kunskapsutvecklingen,

allt inom det område som utbildningen
avser.

Utbildningen bör också utveckla stu-
denternas förmåga till informationsut-
byte på vetenskaplig nivå« [4].

I Högskoleförordningen fastslås föl-
jande mål för läkarutbildningen:

»För att erhålla läkarexamen skall
studenten ha:
• förvärvat kunskaper och färdigheter

som utgör grund för läkaryrket och
för att fullgöra den allmäntjänstgö-
ring (AT) som krävs för att få obe-
gränsad behörighet som läkare,

• förvärvat kännedom om förhållanden
i samhället som påverkar kvinnors
och mäns hälsa för att som läkare
kunna arbeta förebyggande,

• utvecklat sin självkännedom och för-
måga till inlevelse och därigenom,
med beaktande av ett etiskt förhåll-
ningssätt och en helhetsbild av män-
niskan, utvecklat sin förmåga till
goda relationer med patienter och de-
ras närstående,

• förvärvat sådana kunskaper om sjuk-
vårdens ekonomi och organisation
som är av betydelse för alla läkare
samt utvecklat en yrkesfunktion som
förbereder för lagarbete och samver-
kan med samtliga personalgrupper.

Härutöver gäller de mål respektive hög-
skola bestämmer« [5].

Åtta påståenden
Dessa målformuleringar operationalise-
rades sedan av UFO till åtta specifika
frågor. Dessa var formulerade som på-
ståenden i enkäten enligt vidstående fak-
taruta.

Förutom att se på hur läkarnas upp-
fattning av utbildningen skiljer sig åt
mellan de olika utbildningsorterna och
de olika målen har även skillnaden mel-
lan män och kvinnor studerats. Dessut-
om har vi frågat om utlandserfarenhet,
både under och efter utbildningen, samt
forskningsaktivitet.

Deltagare i enkäten
Enkäten sändes ut i slutet av september
2000 till samtliga 742 medlemmar i Lä-
karförbundet som erhållit legitimation
under 1999. Svar inkom från 671, vilket
innebär en svarsfrekvens på över 90 pro-
cent. Den statistiska bearbetningen kun-
de alltså ske på ett tillförlitligt sätt.

I ursprungsmaterialet ingår läkare
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Hur bra är vi? En utvärdering 
av läkarutbildningens kvalitet

Läkarförbundet gjorde hösten 2000 en enkätundersökning där redan
färdiga läkare tillfrågades om hur de skattar värdet av sin grundut-
bildning. De tillfrågade läkarna har fått sin legitimation under 1999,
dvs de har just påbörjat sin specialistutbildning. Undersökningen,
som är ett försök att mäta det bedömda värdet av utbildningen, visar
att målen med läkarutbildningen bedöms som relevanta, men att mål-
uppfyllelsen brister i flera avseenden. De olika utbildningsorterna lig-
ger relativt lika i de olika momenten. Undantaget är Linköping – de lä-
kare som är utbildade där anser sig överlag bättre förberedda för sin
professionella gärning.



både med svensk och med utländsk ut-
bildning. I den bearbetning som presen-
teras här ingår bara de läkare som har ge-
nomgått grundutbildningen i Sverige.
Det innebär att antalet individer som
finns med i denna sammanställning är
560. Med Socialstyrelsens statistik över
antalet legitimerade läkare 1999 som
jämförelse torde svarsfrekvensen för
denna grupp ligga något över den för
hela urvalet.

I underlaget ingår 294 kvinnor (52,5
procent) och 266 män (47,5 procent).

❙ ❙ Resultat
I denna redovisning presenteras resulta-
ten från en del av enkätens frågor, främst
de som rör bedömningar av kvaliteten,
men även utlandserfarenhet och forsk-
ningserfarenhet berörs.

Mål och måluppfyllelse
Resultatet från undersökningen redovi-
sas här i tabellform. I Tabell I framgår

medelvärdena på de olika svaren på de
åtta frågorna enligt ovan (i tabellen för-
kortade).

Svaren på frågorna om grundutbild-
ningen visar att läkarna anser att målen,
med ett undantag, är mycket viktiga
(M = 3,64–5,58). Däremot är det stor
skillnad i hur väl de tycker att utbild-
ningen klarar av att uppfylla målen
(M = 2,27–4,10).

Skillnader mellan utbildningsorter
I Figur 1 visas hur läkarna från respekti-
ve utbildningsort instämmer i de åtta på-
ståendena. Det finns en skillnad i hur lä-
karna uppfattat att utbildningen bidragit
till att uppfylla målen. 

De läkare som genomgått sin utbild-
ning i Linköping anser i större utsträck-
ning att grundutbildningen har bidragit
till de efterfrågade färdigheterna. Skill-
naden mellan Linköping och samtliga
övriga orter är signifikant vad gäller sex
av de åtta påståendena (a, b, c, d, e och

h). Vad gäller påståendet om forskning
(f) visar Linköping ett signifikant högre
värde än Uppsala och Göteborg, men
inte i förhållande till övriga orter.

Vad gäller påståendet om handlägg-
ningen av akuta patienter finns inga sig-
nifikanta skillnader mellan orterna. Det-
samma gäller jämförelser mellan samtli-
ga orter utom Linköping för övriga på-
ståenden.

Inga skillnader mellan kvinnor och män
Män och kvinnor skiljer sig väldigt lite
åt vad gäller grad av instämmande i de
åtta påståendena. De enda svar där skill-
naden är större än 0,1 i medelvärde gäl-
ler påståendet om förutsättningarna att
klara AT/ST och påståendet om utbild-
ningen hjälpt läkaren att utöva förebyg-
gande vård.

I det förra har männen 4,2 och kvin-
norna 4,0 i medelvärde, i det senare har
männen ett medeltal på 3,0 och kvinnor-
na 3,3. Dessa skillnader är dock inte sig-
nifikanta med 95 procents konfidensin-
tervall. Resultatet visar alltså att det inte
är någon skillnad i hur män och kvinnor
skattar utbildningens resultat i termer av
hur väl den hjälpt dem att kunna utöva
sitt yrke.

Utlandserfarenhet
På frågan om läkarna genomfört delar av
sin utbildning utomlands är det 16 pro-
cent som anger att så är fallet. Tiden de
läst utomlands varierar mellan 1 och 36
månader, och medellängden är 7 måna-
der. De mest frekventerade länderna är
USA, England och Tyskland.

På frågan om läkarna arbetat utom-
lands efter examen svarade 12 procent
ja. Av dem som jobbat utomlands efter
examen anger 63 procent att det är i Nor-
ge de arbetat. Tiden som läkarna arbetat
utomlands varierar mellan 1 och 27 må-
nader.

Forskningserfarenhet
Tretton procent av de tillfrågade angav
att de påbörjat forskarutbildningen i den
bemärkelse att de registrerats som dok-
torand. Av dessa var 34 procent prekli-
niker och 66 procent kliniker. Fyrtiofem
procent av dessa hade redan disputerat.

Tjugoen procent av läkarna angav att
de hade publicerat vetenskapliga arti-
klar. Antalet artiklar varierade mellan 1
och 38, med ett medelvärde på 6.

❙ ❙ Diskussion
Enkäter av detta slag, för att se hur läkar-
na skattar sin utbildning, är vi inte först
med. I t ex Lund/Malmö har fakulteten
en liknande enkät [6]. I arbetet med för-
bundets enkät fick vi mycket inspiration
från Hälsouniversitetet i Linköping. Do-
meij och medarbetare presenterade 1999
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❙ ❙ Fakta 1

Grundutbildningen har …

a) gett Dig goda förutsättningar för AT och ST.
b) bidragit till att utveckla Din förmåga till samarbete med andra yrkesgrupper/kollegor

inom vårdarbetet.
c) bidragit till att utveckla Din förmåga att utöva ett bra ledarskap i vården.
d) hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att kommunicera med patienter.
e) bidragit till att utveckla Din vilja till ett livslångt lärande.
f) bidragit till att utveckla Din vilja att forska.
g) hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att handlägga akuta patienter.
h) hjälpt Dig när det gäller Din förmåga att utöva förebyggande hälsovård.

Ovanstående påståenden skulle läkarna ta ställning till i två olika aspekter enligt en 6-
gradig Lickertskala:

1 6
Instämmer inte alls ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Instämmer helt

Oviktigt mål ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Mycket viktigt mål

Tabell I. Samtliga svar från läkare med utbildning i Sverige (n=548–559) på de åtta frågor som
rör kvaliteten i grundutbildningen. Svaren avgivna enligt en 6-gradig skala (1–6) där 1 står för
»Oviktigt mål« respektive »Instämmer inte alls« och 6 står för »Mycket viktigt mål« respektive
»Instämmer helt«. Medelvärden, 95 procents konfidensintervall.

Grundutbildningen har … Viktigt mål Instämmer

a) ”… förutsättningar för AT/ST” 5,49 ± 0,06 4,10 ± 0,08
b) ”… förmåga till samarbete” 5,00 ± 0,08 3,11 ± 0,10
c) ”… förmåga att utöva ett bra ledarskap” 5,05 ± 0,08 2,27 ± 0,09
d) ”… förmåga att kommunicera med patienter” 5,58 ± 0,06 4,08 ± 0,10
e) ”… vilja till ett livslångt lärande” 5,22 ± 0,07 3,95 ± 0,11
f) ”… vilja att forska” 3,64 ± 0,10 2,99 ± 0,12
g) ”… förmåga att handlägga akuta patienter” 5,54 ± 0,06 3,87 ± 0,10
h) ”… förmåga att utöva förebyggande hälsovård” 4,79 ± 0,09 3,15 ± 0,10

➨
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en undersökning där man frågat samtli-
ga som utexaminerats från läkarutbild-
ningen i Linköping sedan den startade
om vad de ansåg om utbildningen [7].

Läkarförbundet valde ändå att göra
en egen undersökning. Skälet var att vi
når alla läkare som är medlemmar i för-
bundet, oavsett var de studerat. På så sätt
erhåller man ett material som täcker
samtliga fakulteter och som relativt en-
kelt kan göras varje år. Detta möjliggör
jämförelser både över tid och mellan de
olika lärosätena.

Intressanta avvikelser
Det värde som avviker vad gäller målens
vikt är forskningen, dvs »Grundutbild-
ningen har bidragit till att utveckla Din
vilja att forska«, där värdet är 3,64. Det
är förvisso inte ett lågt värde, men det
upplevs inte vara lika viktigt som de
andra målen. Målet har heller inte upp-
fyllts i någon större utsträckning.

Detta får anses som oroande för den
medicinska forskningens framtid. Om
läkarutbildningen inte lyckas förmedla
vikten av att forska, och om man inte
lyckas förbereda studenterna för detta,
riskerar vi att få stora svårigheter vad
gäller rekryteringen till den medicinska
forskningen i framtiden.

Det andra resultatet som avviker
kraftigt är det som rör tillfrågades svar
på påståendet »Grundutbildningen har
bidragit till att utveckla Din förmåga att
utöva ett bra ledarskap i vården«. Målet
tillmättes i medeltal vikten 5,1. Vad gäl-
ler måluppfyllelsen ligger medelvärdet
på endast 2,3.

Än mer remarkabelt blir det då de oli-
ka svarsalternativen synas lite närmare.
På den 6-gradiga skalan var det ingen
som svarade med en 6:a, dvs att de in-
stämde helt i påståendet. Enbart 3 pro-
cent angav alternativ 5, och 9 procent
angav alternativ 4.

Skillnaden mellan vilken vikt de åsät-
ter detta mål och hur de anser att det upp-
fylls åskådliggörs i Tabell II.

Allvarlig tankeställare
Med tanke på att alla läkare kommer att
utöva ledarskap i någon form redan från
första början av sitt yrkesliv måste dessa
siffror tas på stort allvar. Det är dock vik-
tigt att komma ihåg att siffrorna gäller
läkare som tog sin examen i mitten och
slutet av 1990-talet, de flesta utexamine-
rades 1997 (319) eller 1996 (107).

De senaste åren har en utveckling mot
allt mer ledarskapsrelevanta moment i
utbildningen kunnat ses. Ofta på initiativ
av studenterna själva har det lagts in så-
dana kurser. Det är därför med stort in-
tresse vi kommer att följa utvecklingen
över åren vad gäller dessa siffror. Som
resultatet är i dag är det dock en allvarlig
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Tabell II. Samtliga svar från läkare med utbildning i Sverige på frågan som rör förmågan att
utöva ett bra ledarskap.

Påstående: »Grundutbildningen har bidragit till att utveckla Din förmåga att utöva ett bra le-
darskap i vården.«

1 6 ∑ M n
Instämmer inte alls ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Instämmer helt

26 38 24 9 3 0 100 2,3 559

Oviktigt mål ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ Mycket viktigt mål
1 2 4 16 42 36 100 5,1 550

Figur 1. Medelpoäng i svaren på de åtta påståendena, fördelning på de sex
utbildningsorterna.
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tankeställare för de medicinska fakulte-
terna.

Vad gäller de övriga påståendena
uppvisas en relativt likartad bild. Utan
att svaren är lika alarmerande som i le-
darskapsfrågan är det tydligt att läkarna
uppfattar samtliga moment som viktiga,
men att måluppfyllelsen lämnar mycket
i övrigt att önska. Dessa resultat kan
dessutom brytas ner på fakultetsnivå,
vilket ger ytterligare intressanta jämfö-
relser.

Skillnader i måluppfyllelse
För samtliga åtta frågor gäller att skatt-
ningen av hur viktigt målet upplevs inte
skiljer sig nämnvärt mellan de olika ut-
bildningsorterna.

Med undantag av Linköping ligger
samtliga orter på ungefär samma värden.
Detta kan tas till intäkt för att utbildning-
arna på de olika orterna är så likartade att
de ger läkarna samma förmåga att klara
yrkeslivet.

I ett yrke av läkaryrkets karaktär, med
legitimationskrav, får detta ses som nå-
got positivt. Samma sak gäller även det
faktum att de flesta värden ligger över 3.
I sig är värdena inte alarmerande låga,
men Linköpings siffror visar att det går
att utforma en utbildning som gör att lä-
karna anser sig klara yrket bättre.

Utlandserfarenhet
Ser man på frågorna som rör utlandser-
farenhet är det ett resultat som är intres-
sant, och som blir än intressantare om
man gör enkäten till en årligen återkom-
mande aktivitet. De som svarat på enkä-
ten tog sin läkarexamen under senare de-
len av 1990-talet. De senaste årens ut-
veckling vad gäller internationellt utby-
te bör därför märkas i enkäten först om
något år.

Vad gäller frågan om läkarna arbetat
utomlands är det föga överraskande att
det är Norge som dominerar stort. Av
dem som jobbat utomlands efter examen
anger hela 63 procent att det är i Norge
de arbetat. Då tiden som läkarna arbetat
utomlands varierar mellan 1 och 27 må-
nader kan det alltså röra sig både om kor-
tare vikariat och om hela AT-perioden.

Forskningserfarenhet
Huruvida de undersökta läkarna har nå-
gon erfarenhet av forskning är en annan
fråga som vi bedömde intressant att få
besvarad. Vad gäller både andelen som
påbörjat forskarutbildning och andelen
som publicerat några vetenskapliga arti-
klar visar svaren att läkarna är fortsatt
forskningsaktiva. Även detta är av in-
tresse att följa under kommande år. Det
finns signaler som tyder på att andelen
medicinare som rekryteras till preklinisk
forskning minskar. Likaså har den kli-

niska forskningen erhållit minskade an-
slag. Om och hur detta påverkar siffror-
na är av stort värde att få besked om.

Vad händer nu?
En enkät av detta slag ser vi som ett myc-
ket värdefullt instrument för att kunna
hjälpa till att utveckla läkarutbildning-
ens kvalitet. Förutom de resultat som re-
dovisats i artikeln kan denna undersök-
ning ge en bild av läkarnas situation på
arbetsmarknaden, vilka specialiteter
som de valt och hur det ser ut för de lä-
kare som har en utländsk utbildning. 

Läkarförbundets målsättning är att
göra denna enkät årligen, för att kunna se
om resultatet ändras. På så sätt finns en
möjlighet att koppla denna enkät även
till förändringar i de olika utbildnings-
planerna. Därför bör denna undersök-
ning vara av intresse även för fakulteter-
na.

Inledningsvis nämnde vi att vi varit i
kontakt med dessa före undersökningen.
Det finns nu en mängd olika frågor som
materialet kan ge svar på. Eftersom det
är fakulteterna som är ansvariga för ut-
bildningen är de välkomna att använda
denna undersökning i det egna arbetet
med att förändra och ständigt förbättra
utbildningen.
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