
Under läkarutbildningens medi-
cin- och kirurgikurser får närmare
en tredjedel av studenterna ald-
rig leda en rond. Det visar Medi-
cine studerandes förbunds (MSF)
handledningsenkät 2001. 

– Det är en allvarlig brist i
handledningen eftersom en fär-
digutbildad läkare tidigt förvän-
tas leda ronder, säger MSFs ord-
förande Jonas Andersson. 

❙ ❙ Som ett led i bevakningen av läkarut-
bildningens kvalitet genomför MSF var-
je år en handledningsenkät bland dem
som genomgår medicin- och kirurgikur-
serna. Under våren 2001 skickades en-
käten ut till 742 läkarstudenter i slutet av
kurserna. 624 studenter besvarade enkä-
ten. 

Handledningen blir allt bättre. Det är
en generell slutsats som går att dra av
årets handledningsenkät.

– Det pågår ett successivt förbätt-
ringsarbete på sjukhusen. Men det här är
ett arbete som tar lång tid och det finns
fortfarande stora brister, säger Jonas An-
dersson.

Många studenter – sämre handledning
Enkätsvaren visar att det finns en tydlig
korrelation mellan antalet studenter på
en avdelning, och hur många som fak-
tiskt får en personlig handledare. 

De sjukhus med flest avdelningar
med endast 1–2 studenter per avdelning
under kirurgikursen (Stockholmssjuk-
husen Karolinska, Danderyd och Söder-
sjukhuset) var också de sjukhus som of-
tast erbjöd studenterna en personlig
handledning. 

Motsatta förhållande rådde på uni-
versitetssjukhusen i Umeå och Lund, där
det var minst antal avdelningar med en-
dast 1–2 studenter. 

I genomsnitt för både kirurgi- och
medicinkurserna har avdelningarna haft
3–4 studenter var.

– Men nu ska antalet platser på lä-
karutbildningarna öka och och då kom-
mer studenttätheten att öka. Risken är att
handledningen försämras ytterligare om
inget görs för att motverka detta, säger
Jonas Andersson. 

– För att möta den kommande utök-
ningen av läkarutbildningen måste fler
kursamanuenser anställas och studenter-
na bör uppmuntras till att förlägga mer

av den kliniska tjänstgöringen  på sjuk-
hus utanför universitetsorterna. 

Alltför många studenter per avdel-
ning leder till flera av de brister som en-
kätsvaren vittnar om. En sådan brist är
att 36 procent av studenterna på medi-
cinkursen och 30 procent på kirurgikur-
sen inte har fått leda en rond.

– Jag tror att orsaken är tidsbrist. Av-
delningarna har för många studenter i
kombination med en hög arbetsbelast-
ning för de ansvariga läkarna, och stu-
denterna kommer i tredje hand efter det
kliniska arbetet och forskningen, säger
Jonas Andersson.

Allvarlig brist
Bristen på erfarenhet av att leda en rond
är allvarlig, menar MSF, eftersom läka-
ren tidigt i karriären ofta får ett sådant
ansvar. 

Ett sätt att komma till rätta med pro-
blemet skulle enligt MSF kunna vara att
varje kandidat tilldelas 3–4 patienter
som kandidaten ordinerar mediciner och
droppvätska till, samt leder ronden på.
Den ansvarige läkaren skulle med en så-
dan modell ha en kontrollerande funk-
tion.

Studenttäta avdelningar påverkar
också möjligheten för den enskilde stu-
denten att få genomföra praktiska mo-
ment. I enkäten uppger 17 procent att de
aldrig har tagit bort ett födelsemärke un-
der kirurgikursen, 34 procent att de ald-
rig rektoskoperat, och fler än hälften har
aldrig utfört en ledpunktion när de läm-
nar kirurgikursen.

MSF menar att speciella kandidat-
mottagningar vore ett sätt att förbättra si-
tuationen. På en sådan skulle patienten i
förväg informeras om att det är läkar-
kandidaten som utför ingreppen under
övervakning av läkare. En sådan kandi-
datmottagning finns nu på kirurgikursen
vid Universitetssjukhuset i Lund, och
där har också andelen studenter som är
nöjda med kursen ökat betydligt sedan
handledningsenkäten 2000 (se separat
artikel).

Dålig uppföljning 
En stor andel studenter upplever att den
ansvariga läkarens uppföljning av stu-
denternas insatser är otillräcklig. Det
gäller såväl uppföljning av praktiska
moment – drygt hälften ansåg att den var
otillräcklig eller saknades helt – som

uppföljning av patientkontakter. Två
tredjedelar av de som svarade ansåg att
uppföljningen av patientkontakter var
otillräcklig eller saknades helt.

– Det här är en av de allvarligaste
bristerna som framkommer i handled-
ningsenkäten. Allmänheten och patien-
terna ställer allt högre krav på det bemö-
tande läkaren ger, och att läkaren på ett
bra sätt även kan hantera människan
bakom sjukdomen. Därför är det myck-
et viktigt att patientuppföljningen funge-
rar bra även under utbildningen, säger
Jonas Andersson.

Bättre uppföljning
Jämfört med år 2000 visar dock årets en-
kätsvar att situationen ifråga om upp-
följning har förbättrats. Framför allt på
medicinkursen är det fler studenter i år
som anser att deras insatser ifråga om
praktiska moment har följts upp av den
ansvariga läkaren. 

Förbättringar jämfört med 2000 gäl-
ler även mottagandet på avdelningarna
(89 procent på medicin 83 procent på
kirurgi ansåg mottagandet som bra eller
oftast bra). Dessutom blir allt fler nöjda
med introduktionen på avdelningarna.

Handledningsenkäten finns tillgäng-
lig i sin helhet på MSFs hemsida från och
med 16 oktober: www.medstud.org

Peter Örn  
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Medicine studerandes förbunds handledningsenkät

Endast två av tre studenter  
får själv leda en rond

❙ ❙ Ytterligare en läkarutbildning plane-
ras vid Karolinska institutet (KI), skriver
KI-bladet. En arbetsgrupp vid Huddinge
Universitetssjukhus (HS) föreslår att en
ny läkarutbildning startas och förläggs
till HS. 

Den nya utbildningen ska följa sam-
ma kursplan som den nuvarande vid KI.
Man planerar dock att endast ta in 30 stu-
denter per termin och pedagogiken ska
tydligare fokuseras på studentaktivitet. 

Under hösten fattas beslut om planer-
na blir verklighet. Tidigast 2003 skulle
den nya utbildningen i så fall kunna star-
ta. •

Karolinska startar

ny läkarutbildning


