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Med ett extra tillskott om 30 mil-
joner kronor och namnbyte till
Universitetssjukhus hoppas Re-
gionsjukhuset i Örebro stärka po-
sitionerna. Ett viktigt mål är att
få ta emot fler läkarstudenter.

Från och med den 17 november kom-
mer regionsjukhuset i Örebro att bli uni-
versitetssjukhus. Grundtanken är att be-
hålla och utveckla den högspecialisera-
de vården i Örebro men också att på sikt
få större del i Linköpings läkarutbild-
ning.

Linköping har emellertid inga sådana
planer.

Landstinget och universitetet i Öre-
bro och kommunerna i länet har beslutat
att under en treårsperiod avsätta ungefär
30 miljoner kronor för att stärka det nya
universitetssjukhusets forskning.

Tore Öberg, sjukhusdirektör på RSÖ,
säger att det innebär att USÖ kan fort-
sätta traditionen att satsa på den patient-
nära forskningen.

– Att vi blir universitetssjukhus ska-
par en tydlig inriktning, säger Tore
Öberg. 

– Här ser man också vilken vikt kom-
muner lägger vid forskningens betydel-
se för den regionala utvecklingen, det är
ju den här satsningen ett tecken på.

Det är inte lagreglerat vilka slags
sjukhus som får kalla sig universitets-
sjukhus. Idag finns universitetssjukhus
enbart i de landsting där läkarutbild-
ningarna finns.

Sverige har sex universitet som har
läkarutbildning och medicinsk forsk-
ning med professurer. Det finns ett hu-
vudavtal mellan staten och de landsting
där utbildningarna finns, om ekonomisk
ersättning eftersom sjukhusen behöver
utnyttjas till klinisk undervisning och
forskning. Lokala avtal sluts mellan uni-
versitetet och landstinget om vilka sjuk-
hus som ska användas till läkarutbild-
ningen, det gäller både universitetssjuk-
hus och andra sjukhus.

Tore Öberg säger att det samarbets-
avtal, från 1998, som RSÖ har med uni-
versitetet i Linköping som gäller lä-
karutbildning och forskning legitimerar
att man nu kallar sig universitetssjukhus.

Studenter röstar med fötterna
– Vi tar ett steg i taget, men vår ambition
är att verka för att få en större andel av
läkarutbildningens kliniska tjänstgöring
till Örebro, men det måste ju ske i dis-
kussion med Linköping i första hand.

Läkarstudenterna i Linköping får
välja mellan att vara placerade i Linkö-
ping eller Örebro, från och med nästa år

även vid sjukhusen i Jönköping, Norrkö-
ping och Motala. Avtalen mellan Linkö-
ping och de andra sjukhusen handlar
bara om utlokalisering av klinisk tjänst-
göring. Frågan är om studenterna i hög-
re grad kommer att välja Örebro nu när
där finns ett universitetssjukhus. Per
Hultman, professor och programstuide-
rektor på läkarutbildningen i Linköping,
är inte säker på det.

– Nej, studenterna väljer framförallt
efter hur de tycker att den kliniska tjänst-
göringen är, de röstar ju med fötterna i
det här fallet.

– Att Örebro blir universitetssjukhus
konfirmerar väl att det är en bra samar-
betspartner vad gäller forskning och
grundutbildning. Men innehållet föränd-
ras ju inte av att man bara byter namn, sä-
ger Per Hultman.

Tore Öberg håller med om att namn-
frågan inte är det viktigaste, men att det
är en symbolfråga.

– Det här stärker oss inför framtiden.
Det har stor betydelse för länets invånare.
Våra förväntningar är att den här sats-
ningen ska komma patienterna tillgodo
genom ett positivt utfall i den dagliga vår-
den. Förhoppningsvis kommer det också
att märkas när vi rekryterar personal.

Sara Hedbäck

Hopp om ökad status med namnbyte i Örebro

❙ ❙ På Huddinge Universitetssjukhus
(HS) fördelas från och med i år tio pro-
cent av ALF-pengarnas (Avtal om sam-
arbete om läkarutbildning och forsk-
ning) utbildningsdel från landstingen till
klinikerna med utgångspunkt från stu-
denternas omdömen i en ny enkät. 

– Det här är ett sätt att ge pengar efter
prestation och excellens och inte bara
volymer, säger Li Tsai, docent och linje-
studierektor på ortopedklinken, HS, och
hjärnan bakom enkäten. 

Frågor om handledning
Det nya systemet innebär att klinikerna
kommer att få 90 procent efter antal hel-
årsstudenter, liksom förut, men de sista
10 procenten fördelas bland dem som
fick bäst resultat på enkäten. Studenter-
na besvarar enkäten efter varje kurs,
men pengarna faller ut en gång om året.

Enkäten omfattar än så länge bara de
kurser på HS som har 100 procents kli-
nisk tjänstgörning inklusive jour, och
består av två delar. I den första svarar
studenterna på åtta frågor enligt en nio-
gradig skala. Frågorna rör den kliniska

handledningen, kunskapsutbytet från
kursen, återkoppling från lärarna, stimu-
lans till eget reflekterande samt bemö-
tande.

För att klinikerna överhuvudtaget ska
komma ifråga för konkurrensen om den
sista tiondelen av pengarna måste dock
enkät nummer två vara positiv till sex åt-
tondelar. Den enkäten innehåller åtta
frågor angående det Li Tsai kallar infra-
struktur, tillgång till lokaler, rena ar-
betskläder, datorer, diktafoner, telefoner
och journaler. 

Enkäten är resultatet av ett uppdrag
Li Tsai fick av rådet för forskning, un-
dervisning och utveckling på HS. Till-
sammans med en arbetsgrupp har hon
utarbetat denna modell för konkurrens-
utsatt ersättning. Gruppen har tagit in-
tryck av den riksomfattande handledar-
enkäten som läkarstudenternas förening
MSF gör årligen.

– På sikt kanske man kan synkronise-
ra enkäterna, säger Li Tsai.

Li Tsai tror att enkäten kommer inne-
bära en sporre för klinikerna att förse
studenterna med bättre undervisning

och en bättre dialog mellan studierekto-
rerna och klinikcheferna, eftersom den
klinikledning som enbart får 90 procent
av tidigare anslag bör vara angelägen i
att förbättra den utbildningsverksamhet
som finns på klinken.

Utvärdering efter två gånger
Pengarna fördelades utifrån enkäten för
första gången nu under höstterminen.
Av åtta kliniker fick hälften 10 procent
mindre än tidigare medan de andra fick
mer.

– Men jag vill göra en parallell med
forskningen, där får man ju ingenting
om man inte redovisar prestationer och
kvalitet, säger Li Tsai.

– Det kanske ser helt annorlunda näs-
ta år. Inte heller de som fick mycket
pengar kan slå sig till ro, för de ser ju att
de andra lägger på ett kol. Det tryggar att
även de som fick pengar satsar. 

Systemet med studentenkät ska ut-
värderas när det använts två gånger.

Sara Hedbäck

Hälften fick mindre, hälften fick mer pengar


