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– ST-läkarna i radiologi får inte
tillräcklig hjälp att uppnå Social-
styrelsens krav.

❙ ❙ Den slutsatsen drar Carolina F Hög-
berg, ST-läkare i radiologi vid Akade-
miska sjukhuset i Uppsala, utifrån en en-
kät hon har gjort bland 112 ST-läkare i
radiologi på 20 sjukhus över hela landet.

Mer än hälften av sjukhusen flyttar
runt sina ST-läkare för att fylla beman-
ningsluckor. ST-läkarna flyttas då ofta
till enheter som hon/han kan i stället för
att få möjlighet att lära sig något nytt.

Alla ST-läkarna i enkäten uppgav att
de hade en handledare, enstaka svarade
emellertid att de aldrig träffade sin hand-
ledare!

Enkäten visade också på stora varia-
tioner i omfattningen och kvaliteten på
vardagsundervisningen. Den vanligaste
formen av vardagsundervisning är in-
ternronder som ST-läkarna tycker fun-
gerar bra. På tre av de 20 sjukhusen fö-
rekom ingen vardagsundervisning alls.

I enkäten framkommer också att den
utbildningspärm som tagits fram av Lä-
karförbundet, Läkaresällskapet och re-
spektive specialistförening inte an-
vänds. Endast tre ST-läkare svarade att
de använde den. Många upplever den

som föråldrad och föreslår att ST-läkar-
na själva borde vara med vid revidering-
en av pärmen.

Enkäten gjordes på uppdrag från led-
ningen för den klinik Carolina F Hög-
berg arbetar vid på Akademiska sjukhu-
set i Uppsala. Initiativet kom dock från
Carolina F Högberg själv efter det att
hon övervägt att sluta sin anställning. I
stället bestämde hon sig för att stanna
och försöka åstadkomma förändring.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

Konferens om
relationer inom
läkarkåren

Kultur och värderingar inom lä-
karkåren bör diskuteras. Det an-
ser Läkarförbundets arbetslivs-
grupp som vill stimulera till detta
genom en konferens i Stockholm
den 9 oktober.

❙ ❙ – Vi vill inleda en diskussion i kåren.
Sjukvården är under stark förändring.
Stabiliteten är inte densamma. Det gör
att förhållningssätt, kultur och värde-
ringar är under förändring. Vi måste tän-
ka till och resonera över gränserna. Syf-
tet är att vi ska fungera bättre tillsam-
mans i framtiden, säger Gunnar Sand-
berg, ordförande i Läkarförbundets ar-
betslivsgrupp, ALG.

Konferensen berör relationer inom
kåren, mellan äldre och yngre läkare,
mellan män och kvinnor, svenskfödda
och invandrade läkare och mellan olika
specialiteter.

Mer pressat arbete idag
Gunnar Sandberg utvecklar det:

– Det är vanligare idag att yngre lä-
kare ställer krav. Det är bra. Men det blir
jobbigare för de äldre. Idag funderar
många äldre läkare på om de ska orka
till pensionen. Förr var karriärgången
tydligare, det fanns utrymme i systemet
för att trappa ner och det var vanligare
att man ville arbeta vidare efter pensio-
nen.

– Arbetslivet är mer pressat och det
får problem mellan män och kvinnor att
komma i dagen när det gäller arbetsför-
delning såväl hemma som i arbetslivet.

– Invandrade läkare kommer med 
andra kulturer och värderingar. Det är
viktigt att det finns en öppenhet. De till-
för möjligheter som vi ska utnyttja.

– Olika kulturer inom olika specia-
liteter kan skapa motsättningar i kåren
och det vill vi motverka, säger Gunnar
Sandberg.

Konferens för alla medlemmar
På talarlistan står Nadjem Al-Falahe,
överläkare i psykiatri vid Huddinge Uni-
versitetssjukhus och ordförande i Inter-
nationella läkare, Per Hamid Ghatan,
överläkare vid Karolinska sjukhuset och
Gerd Lindgren, professor i sociologi vid
Karlstads universitet.

Konferensen vänder sig till alla med-
lemmar i förbundet.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Läkaresällskapet deltar i festival
❙ ❙ I morgon öppnar Läkaresällskapet
sina dörrar för en tio dagar lång konst-
och vetenskapsfestival, Spelplan Stock-
holm.

– Det blir intressant att se hur det fun-
gerar att rikta sig till allmänheten, säger
Christer Edling, Läkaresällskapets VD.

På olika scener runt om i centrala
Stockholm pågår föreläsningar och and-
ra evenemang som blandar konst med
vetenskapliga föreläsningar.

Läkaresällskapet bjuder på egna före-
drag inom programpunkten Konst och
läkekonst, som man tidigare haft olika
föreställningar om. Dessutom upplåter
man lokalerna till vetenskapliga föreläs-
ningar som arrangeras av Hjärnfonden.

Det är inte första gången Läkaresäll-
skapet vänder sig till andra utöver sina
medlemmar – tisdagssammankomster-
na är ju i princip öppna för alla. Men det
är första gången man så aktivt mark-
nadsfört sig gentemot allmänheten.

– Det är ett led i att visa att vi finns.
Vi vill ju föra en aktivare politik, vara

lite mer utåtriktade och delta i den medi-
cinska debatten, förklarar Christer Ed-
ling.

– Och vi tycker att det är ett värde i att
dela med oss av denna allmänbildande
kunskap till dem som är intresserade.

Några av de läkare och vetenskaps-
män som, med Läkaresällskapet eller
andra som arrangör, deltar och bjuder på
sin kunskap under festivalen är: Tor-
björn Åkerstedt, Lennart Persson, Ola
Hermanson, Hugo Lagercrantz, Martin
Ingvar, Stephan Rössner och Johan
Beck-Friis.

Läkaresällskapet är en av festivalens
flera arrangörer. Andra är bland annat
Kungliga Ingenjörsvetenskaps- Veten-
skapsakademierna, Svenska kyrkan och
Hjärnfonden. Syftet med festivalen är att
enkelt och lättfattligt förklara vad veten-
skap handlar om. 

Initiativtagare till Spelplan Stock-
holm är Stockholm arts and science, ett
bolag som ägs av Stiftelsen för veten-
skapsinformation. (LT)

Otillräcklig utbildning
till ST-läkare i radiologi

ST-läkare i radiologi flyttas ofta runt på
sjukhusen för att fylla bemanningsluckor,
vilket påverkar ST-läkarnas möjlighet att
lära sig nytt.


