
Läkarförbundet vill avskaffa den
praktiska delen av AT-provet och
på sikt ersätta hela provet med
sit-ins.

❙ ❙ Högskoleverkets ifrågasättande av
AT-provet (se förra veckans LT) disku-
terades i Läkarförbundets utbildnings-
och forskningsdelegation, UFO, förra
veckan. 

UFO anser att AT-provet är förlegat
och vill på sikt helt ersätta det med sit-
ins, som UFO anser är en modernare
form av kunskapskontroll. Men för att
inte äventyra läkares möjligheter att ar-
beta i andra EU-länder bör den skriftliga
delen av AT-provet än så länge finnas
kvar, om än i enklare form, så att EUs lä-

kardirektivs krav på minst sex års ut-
bildning ska vara uppfyllt. 

Vill ha en debatt
Den praktiska delen av AT-provet kan
dock avskaffas, anser UFO. Det berättar
Läkarförbundets ordförande Bernhard
Grewin. Han poängterar dock att UFOs
uppfattning inte är absolut och han vill
gärna att frågan debatteras mera.

– Jag har förståelse för att många
andra kanske har en avvikande uppfatt-
ning och ser gärna reaktioner eller syn-
punkter från medlemmarna.

Förutsatt att provet finns kvar stöder
Läkarförbundet också Högskoleverkets
förslag i övriga delar. Högskoleverket
föreslår bl a att disciplinärenden ska

handläggas av disciplinnämnden vid det
universitet där läkarens kriver provet
och inte av AT-nämnden. Dessutom fö-
reslår verket att antalet provtillfällen för
en läkare inte får begränsas.

Regler vid fusk saknades
Att frågan om AT-provets vara eller ej
alls har väckts beror på att Högskole-
verket uppmärksammades på att det sak-
nades disciplinära regler för fusk i sma-
band med AT-provet.

Frågan ligger nu hos utbildningsde-
partementet, som troligen kommer att
skicka ärendet på remiss inom kort.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se
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Läkarförbundet vill reformera examinationen:

»Vi vill veta vad medlemmarna
tycker om AT-provet«

National Institute of Health, NIH,
i USA, vill hitta samarbetsformer
med Sverige på nationell nivå rö-
rande humana embryonala stam-
celler.

Redan denna vecka, den 12 fe-
bruari, träffade Harriet Wallberg-
Henriksson, huvudsekreterare
ämnesrådet för medicin på Ve-
tenskapsrådet, represententer
från NIH för att diskutera detta.

❙ ❙ Frågan om forskning på humana em-
bryonala stamceller är mycket känslig i
USA. Den är dessutom ett uppseende-
väckande exempel på dubbelmoral.
Strax efter det att president George W
Bush beslutade om att inga statliga me-
del skulle gå till forskning på stamcells-
linjer som togs fram efter beslutet den 9
augusti 2001, tillsatte Bushadministra-
tionen en grupp på NIH vars uppgift är
att etablera kontakter med länder som
har och är på väg att utveckla stamcells-
linjer, och implementera utländsk stam-
cellsforskning i USA. Dessa cellinjer
kan mycket väl få ta del av statliga me-
del via NIH. 

Det är represententer för den imple-
menteringsgruppen som nu bjudit in
Harriet Wallberg-Henriksson till USA.

Inför mötet i USA träffade Harriet
Wallberg- Henriksson nyligen såväl den
forskargrupp i Göteborg som arbetar
med humana embryonala stamcellslin-
jer (se artiklar på sid 609–612), som
motsvarande grupp vid Karolinska insti-
tutet i Solna. Under dessa möten disku-
terades bland annat vilka hinder det
finns från svensk sida för att etablera ett
samarbete.

Juridiska frågetecken
– Det har till viss del handlat om de juri-
diska frågetecknen. Men från 1 januari
2003 gäller den nya lagen om biobanker,
och det är den lagen som måste gälla i
detta fall, säger Harriet Wallberg-Hen-
riksson.

Dessutom pågår arbetet med att ta
fram en lag om etikprövning rörande
forskning på människa. Lagförslaget är
fortfarande ute på remiss och förhopp-
ningen är, ensligt Harriet Wallberg-
Henriksson, att också den ska kunna bör-
ja gälla från 1 januari 2003. Även del la-
gen blir tillämplig ifråga om forskning
på embryonala stamcellslinjer. 

Intresserade av bidrag
Från svensk sida är man dock inte intres-
serad av att distribuera några stamceller

till amerikanska forskargrupper innan de
svenska cellinjerna är färdigutvecklade
och karakteriserade, vilket ännu inte är
fallet. 

– Men vi vill ändå få NIH att bidra
med ekonomiska medel redan nu, och vi
har fått signaler om att NIH ställer sig
positivt till ett sådant stöd.

– Men det finns flera känsliga aspek-
ter att ta hänsyn till, inte minst etiska,
med tanke på debatten i USA. En aspekt
är hur själva ansökan om medel från
NIH är utformad, eftersom man inte vill
riskera att en granskning av en ansökan i
efterhand leder till skandaler, säger Har-
riet Wallberg-Henriksson.

Harriet Wallberg-Henriksson tror att
samarbetet till en början främst kommer
att handla om kunskapsutbyte i form
symposier, workshops, forskarutbytes-
program etc.

Peter Örn

peter.orn@lakartidningen.se 

USA efterlyser samarbete
inom stamcellsforskning Harriet Wallberg-

Henriksson från
Vetenskapsrådet

åker till USA för att
diskutera

samarbete med
National Institute

of Health.
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