
I
den pågående översynen av specia-
listläkarutbildningen diskuteras kva-
liteten på ST-utbildningen och på
slutprodukten – den färdiga specialis-

ten. Inför översynen har utredaren in-
venterat olika intressenters inställning
till bland annat ST-utbildningen och
dess upplägg. Från flera håll påpekas
risk för godtycke med dagens system,
där det i princip är upp till verksamhets-
chefen själv att avgöra när ST-läkaren är
redo att bli specialist. 

Många intressenter förordar obliga-
torisk specialistexamen och menar att en
sådan är bästa sättet att garantera till-
räckliga kunskaper hos nyblivna specia-
lister. Läkarförbundet anser att en bra,
välstrukturerad utbildning under god
handledning i högre grad säkrar en hög-
kvalitativ ST och skickliga specialister. 

Som ett alternativ till obligatorisk speci-
alistexamen skissar utredaren på ett
system där individens genomförda ut-
bildningsplan, skriftligt dokumenterade
utbildningar och intyg från verksam-
hetschef och handledare granskas av tre
personer från respektive specialitetsför-
ening innan specialitetsbevis utfärdas.
Denna typ av granskning riktar in sig på
utbildningsprocessen och delar ansvaret
för denna mellan ST-läkare, handledare
och verksamhetschef. 

Granskningen kan fungera både som
hjälp för individen att kräva en bra ut-
bildning och som sporre för chefen att
förbättra klinikens utbildningsvillkor.
Den blir också ett bra stöd för verksam-
hetschefen när denne ska avgöra om ST-
läkaren är färdig att bli specialist.  

Alternativet med obligatorisk specia-
litetsexamen fokuserar på slutkontroll i
stället för process. Det finns en lång rad
problem med detta. Det mest bekym-
mersamma är att fokus riktas på något
som kommer efter själva den erfarenhet
vars kvalitet man avser att testa, och att
kraven på obligatorisk specialitetsexa-
men bygger på en förenkling. 

Det finns en uppenbar risk att hela an-
svaret för inhämtande av kunskaper
läggs på ST-läkaren, med följd att che-
fen och kliniken inte behöver ta sitt
handledaransvar. »Individen testas ju
med ett teoretiskt prov.« Inhämtande av
teoretisk kunskap som komplement till
den praktiska erfarenheten är en själv-
klarhet under ST. Bäst resultat uppnås
om teori och praktik sammanvävs under

god handledning och goda utbildnings-
villkor.

Vid en examen är det en överhängande
risk att det är individens förmåga att han-
tera tentamensstress som mäts i stället
för kapaciteten som läkare. Denna mäts
bättre i vardagen. De handledare och
chefer som inte upplever sig kunna be-
döma sina ST-läkare arbetar alltför långt
från sina adepter och kan omöjligt ha
gett dem adekvat stöd under ST. 

Test blir ofta själva definitionen av
det som ska testas, och de tentamina som
en specialistexamen skulle bygga på ris-
kerar att bli definitionen på essensen i en
disciplin. Men låter den sig fångas? Är
specialitetsföreträdare så överens och är
kunskapsmassan så statisk? Kommer
man att kunna mäta rätt saker?  Stora re-
surser kommer i vilket fall krävas för att
ta fram, genomföra och utvärdera dessa
examina.

Ytterligare ett bekymmer med slut-
kontroll är att läkares behov av profes-
sionell utveckling aldrig upphör – den
bygger på livslång självinlärning som en
integrerad och kontinuerlig del av var-
dagen. Läkare kan tyvärr inte unna sig
lyxen att pusta ut och se på sig själva som
färdiga i och med en slutkontroll.

Det är således ännu oklart hur ST-läka-
rens kunskaper inför att bli specialist
kommer att utvärderas i framtiden. Utre-
daren beräknas vara färdig med översy-
nen under hösten. Läkarförbundet följer
arbetet och verkar för det processinrikta-
de alternativet. 

Det vore en överloppsgärning att sat-
sa kraft på obligatoriska examina när
alla resurser behövs för att planlägga och
genomföra ST-ut-
bildning av god kva-
litet. Det vore synd
att överge tanken
om en målstyrd ut-
bildning med breda-
re mål än de som kan
mätas av en tenta-
men. 
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Bra vård för äldre
Patienter över 80 år är en tung uppgift
för landets medicinkliniker, visade en
undersökning av Socialstyrelsens äldre-
enhet, redovisad i LT 36/2002. Nästan
90 procent av dessa patienter läggs in

akut, men akutsjukvården är dåligt
rustad för den dygnetruntomsorg denna
grupp ofta behöver, framgick det.

Men det går att organisera primärvår-
den så att många av dessa akuta fall kan
omhändertas av läkare i patienternas
hem eller särskilda boenden. Veckans
reportage från Vaxholm på nyhetsplats
skildrar hur läkarbemannade äldreteam i
samarbete med kommunens omsorg kan
klara mycket av de akuta vårdbehoven.

Naturligtvis är detta ingen patentlös-
ning som kan fungera överallt. Det förut-
sätter en god husläkarbemanning, inte
för omfattande patientlistor, lagom stora
distrikt, »luft i schemat« och ett gott
samarbetsklimat.

Inte desto mindre visar exemplet hur
en ordentligt utbyggd primärvård fak-
tiskt kan avlasta akutvården vid våra
sjukhus. Att detta dessutom är betydligt
skonsammare och bekvämare för de
gamla patienterna är minst lika viktigt.

Vaxholmsmodellen visar det berätti-
gade i Läkarförbundets krav sedan länge
att vi måste få ökad läkarmedverkan i
äldreomsorgen. De gamla behöver inte
bara ett boende, de behöver också god
vård.

Ingen brådska ...
Dagens Industri kritiserar i en ledare re-
geringen för saktfärdighet i sjukskriv-
ningsfrågan:

»Efter regeringsförklaringen, de vack-
ra ordens föreställning, lämnade re-
geringen in sin att göra-lista till riks-
dagen. Det är en propositionsförteck-
ning där man kan utläsa vad regering-
en tänker göra i praktiken Där kan man
läsa att åtgärderna för att få ned sjuk-
skrivningarna inte kommer att resulte-
ra i ett regeringsförslag förrän i janua-
ri nästa år. Det innebär att lagförsla-
gen inte kan träda i kraft förrän tidigast
den 1 juli 2003.

Mycket kan man säga om den soci-
aldemokratiska regeringen – men inte
har den särskilt bråttom.«

Hur mäta ST-kvalitet ..?
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