
»Förödande« och »katastrofalt«
är några av de omdömen som
det nuvarande förslaget till ny
specialitetsindelning får. För dem
som nu riskerar att förlora statu-
sen som egen medicinsk speciali-
tet upplevs förslaget i flera fall
som ett dråpslag. 

❙ ❙ I stort sett samtliga 15 specialiteter,
som i den pågående översynen föreslås
upphöra som egna medicinska speciali-
teter, har protesterat mot det nuvarande
förslaget. Argumenten för att få behålla
den egna specialiteten är ofta likartade:
en erkänd medicinsk specialitet innebär
bland annat resurser, såväl ifråga om
pengar som personal, det innebär forsk-
ningsmöjligheter liksom en plats som
ämne inom den medicinska grundutbild-
ningen. 

Socialmedicin och reumatologi till-
hör de 15 specialiteter som föreslås upp-
höra som egna medicinska specialiteter.
För reumatologin innebär det nuvarande
förslaget att specialiteten blir en gren un-
der basspecialiteten allmän internmedi-
cin. För socialmedicin finns över huvud
taget inget förslag till nyordning annat
än att den ska upphöra som egen specia-
litet. 

Docent Bo Burström arbetar bland
annat med socialepidemiologiska frågor
inom Stockholms läns landsting, och in-
går i styrelsen för Svensk socialmedi-
cinsk förening. 

– Det förslag som nu ligger innebär

en katastrof för oss. Vi är redan något av
en »främmande fågel« i dessa samman-
hang, och upphör vi som en egen speci-
alitet blir vi helt marginaliserade, säger
Bo Burström. 

– Jag tycker också det är mycket
märkligt att vi inte föreslagits ingå som
en del i en annan specialitet. Vi avförs
helt från specialitetsbeteckningen, och
argumentet för det är att vi inte arbetar
direkt med patienter utan med epidemi-
ologi. 

Länk mellan klinik och samhälle
Från socialmedicinarnas synvinkel är
befolkningen som helhet den »patient«
de arbetar med. Det handlar bland annat
om epidemiologiska studier som sedan
ligger till grund för planeringen av
sjukvården i stort, liksom om att bevaka
svaga gruppers behov av sjukvård. Bo
Burström menar att hans specialitet är en
nödvändig länk mellan klinik och sam-
hälle.

– Det är få andra specialiteter som har
detta breda befolkningsperspektiv. Vi
ska bidra till en sjukvård som är upp-
byggd utifrån patienternas behov och er-
bjuds på lika villkor. 

– Hela översynen har ett för snävt
perspektiv; den ser bara till sjukhusens
behov, säger Bo Burström.

Inom EU är Socialmedicin erkänd
som en egen specialitet, med några få
undantag. Även detta faktum bidrar till
svenska socialmedicinares förvåning,
eftersom översynen ska leda till en stör-

re harmonisering med andra länder. 
Kolleger i Europa har också reagerat

på det förslag som nu lagts fram, bland
annat har professor Sian Griffiths, ord-
förande för brittiska Faculty of Public
Health Medicine, i ett brev framfört kri-
tik mot förslaget. Sian Griffith menar att
socialmedicinarnas roll blir allt viktiga-
re för folkhälsan, och att ett beslut att av-
föra socialmedicin från listan över medi-
cinska specialiteter strider mot den EU-
lagstiftning rörande fastställda medi-
cinska specialiteter som nyligen beslu-
tats. Brevet har sänts till Läkarförbun-
dets och Läkaresällskapets representan-
ter i referensgruppen, samt till utredarna
Gudmar Lundqvist och Ann Bonair. 

Även Svensk reumatologisk förening
riktar stark kritik mot det nuvarande för-
slaget till specialitetsindelning. Reuma-
tologi föreslås bli grenspecialitet till
basspecialiteten allmän internmedicin.
Föreningen befarar bland annat att till-
gången på nyutbildade reumatologer
kommer att minska kraftigt, och att även
möjligheten till kompetensuppbyggnad
för andra delar av sjukvården minskar
till följd av att det blir svårare att anlita
reumatologer för dessa ändamål.

Förödande för patienterna
– Vi ser inga fördelar över huvud taget
med det nuvarande förslaget. Utbild-
ningen blir onödigt lång, och att profile-
ra sig inom reumatologi under basspeci-
aliteten internmedicin innebär att man
blir halvsulad som reumatolog. Det
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Att förlora status som egen 
specialitet ett dråpslag

Läkarförbundet vill att omfatt-
ningen av antalet SPUR-inspek-
tioner ökar så kraftigt att dessa i
praktiken kan uppfattas som
obligatoriska. Men att göra
SPUR-inspektioner obligatoriska
vill förbundet inte. 

❙ ❙ Då Läkarförbundets ordförande Bern-
hard Grewin nyligen mötte de medicins-
ka specialiteternas representantskap för
att redogöra för, och debattera den pågå-
ende översynen av de medicinska speci-
aliteterna, visade det sig att »obligato-
risk« var ett illa sett begrepp från förbun-
dets sida. Som representant i översynens
referensgrupp ställde sig Bernhard Gre-
win negativ till obligatoriska SPUR-in-

spektioner, liksom till obligatoriska ST-
examinationer och en obligatorisk indel-
ning av specialitetsbegrepp i bas, gren-,
och tilläggsspecialiteter. 

– Vi vill ha ett öppet flöde mellan oli-
ka specialiteter, inte att det införs obliga-
toriska bas-, gren-, och tilläggsspecia-
liteter. När det gäller kunskapsprövning
för att avgöra om man uppnått specialist-
kompetens förordar vi översynens första
alternativ, det vill säga att tre externa
specialister finns med i bedömningen
förutom handledaren och verksamhets-
chefen, sade Bernhard Grewin.

Även Svenska Läkaresällskapets
ordförande Thomas Ihre deltog i repre-
sentantskapets möte, eftersom också han
ingår i översynens referensgrupp. Till

skillnad från Läkarförbundet accepterar
dock Läkaresällskapet en indelning i
bas-, gren-, och tilläggsspecialiteter. 

»Klockan vrids tillbaka«
De inlägg som följde handlade till stor
del om kritik från representanter för de
specialiteter som enligt nuvarande för-
slag förlorar status som egen specialitet. 

– Utredningens förslag är att vrida
klockan tillbaka. Det kommer att inne-
bära en ökad svårighet att rekrytera spe-
cialister och en försämrad kontinuitet i
träningen, sade Anne-Charlotte Kinn,
ordförande i Svensk urologisk förening.
Urologi ska enligt det nuvarande försla-
get bli en grenspecialitet till allmän kir-
urgi.  

Förslaget till ny specialitetsindelning får



skulle vara förödande för patienterna,
säger föreningens ordförande Marie
Vallgårda, reumatologiska kliniken på
Regionsjukhuset i Örebro. 

Reumatologi är ett mycket expansivt
kunskapsområde, och patientgruppen är
växande. I motsats till den nedrustning
av resurser som föreningen befarar till
följd av den föreslagna förändringen är
det i stället en förstärkning som skulle
behöva komma till stånd.

– Vi har ett såväl akut som långsiktigt
behandlingsansvar för våra patienter,
liksom ett utbildningsansvar av patien-
terna. Reumatologutbildningens nuva-
rande internmedicinska innehåll anser vi
är tillräckligt. Det är snarare den rent
reumatologiska utbildningen som skulle
behöva förlängas, säger Marie Vallgår-
da. 

Liksom företrädarna för socialmedi-
cin hänvisar reumatologerna till situa-
tionen i övriga europeiska länder, i vilka

de flesta reumatologi står som en egen
medicinsk specialitet. 

– Nu finns det andra specialiteter som
haft invändningar mot översynens för-
slag, och som fått gehör för sina syn-
punkter. Vi tycker att våra argument är
lika tungt vägande som exempelvis neu-
rologernas var, säger Marie Vallgårda.

Föreningen kommer på olika sätt att
fortsätta verka för att även reumatologin
finns med som en egen medicinsk speci-
alitet i det slutliga förslag som i novem-
ber ska överlämnas till Socialstyrelsen.

Peter Örn

peter.orn@lakartidningen.se
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– Det är bisarrt att antalet specialite-
ter är huvudfrågan i en utredning som
denna. Översynens förslag skjuter sjuk-
vården i sank, sade Johan Landelius,
ordförande i Svensk förening för klinisk
fysiologi. Enligt översynens förslag slås
specialiteten ihop med radiologi, och
bildar Bild- och funktionsdiagnostik. 

Bernhard Grewin underströk att han
som Läkarförbundets representant i re-
ferensgruppen framför sina förslag ut-
ifrån principer, och inte utifrån enskilda
specialiteter. Dessutom har referens-
gruppen ingen beslutsrätt i den pågåen-
de översynen. Den kan enbart framföra
synpunkter. 

Peter Örn  

mycket kritik

Medicinska specialiteter som i
översynens nuvarande förslag
upphör som egna specialiteter:
• Yrkes- och miljömedicin
• Klinisk fysiologi
• Socialmedicin
• Gynekologisk onkologi
• Audiologi
• Foniatri
• Allergisjukdomar
• Barn- och ungdomsallergologi
• Barn- och ungdomsradiologi
• Klinisk cytologi
• Företagshälsovård
• Skolhälsovård
• Klinisk nutrition
• Nukleärmedicin 
• Reumatologi

Yrkes- och miljömedicin slås ihop
med företagsläkarföreningen och
bildar tillsammans en ny speciali-
tet, arbets- och miljömedicin, i en-
lighet med de båda föreningarnas
egna önskemål.

Reumatologi är
en av de 15
specialiteter som
föreslås upphöra
som egen
specialitet, ett
förslag som
kritiker tror kan
gå ut över
patienterna. Här
undersöker
läkaren Thomas
Mandl patienten
Solvie Wiberg på
Universitetssjuk-
huset MAS/
Malmö. 

❙ ❙ Stopplagen, som förbjuder landsting-
en att privatisera akutsjukhus, skulle
egentligen upphört att gälla sista decem-
ber i år men regeringen har beslutat att
föreslå riksdagen att giltigheten förlängs
till sista juli 2004.

Lagen är tänkt som en tillfällig regle-
ring i väntan på en permanent lösning.
Regeringens utredning om vårdens ägar-
former ska lämna sitt slutbetänkande
med förslag om permanent lagstiftning
senast sista februari 2003. (LT)

Stopplagens 
giltighet förlängs

Ny minister
tar itu med ohälsan

❙ ❙ En ny arbetslivsminister ska minska
ohälsotalen. Och Socialdepartementet
får två nya statsråd.

Hans Karlsson, 56, är ny arbetslivs-
minister med särskilt ansvar för att 
minska ohälsotalen. Förutom ansvar för
alla frågor som rör arbetslivet får han
även ansvar för sjukförsäkringen och ar-
betsskadeförsäkringen. Sistnämnda frå-
gor låg tidigare under Socialdeparte-
mentet men Hans Karlsson sorterar un-
der Näringsdepartementet.

Hans Karlsson har tidigare varit LOs
avtalssekreterare. Bred facklig och nä-
ringspolitisk erfarenhet är det som enligt
Göran Persson gör Hans Karlsson till
rätt person att minska ohälsotalen.

Eva Nilsson Bågenholm, andre vice
ordförande i Läkarförbundet, har ingen
uppfattning om huruvida Hans Karlsson
är rätt person:

– Jag känner honom inte. Men det är
oerhört viktigt att han agerar snabbt så
att vi så fort som möjligt får en lösning
där alla parter, bland andra läkarkåren,
försäkringskassan, företagshälsovården,
arbetsgivarna och statsmakterna, är del-
aktiga.

Socialdepartementet får i stället för
avgångna Ingela Thalén två nya statsråd.
Berit Andnor, 47, blir barn- och familje-
minister. Berit Andnor är socionom, har
suttit i riksdagen sedan 1991 och varit
ordförande i socialförsäkringsutskottet
sedan 1998.

Morgan Johansson, 32, blir folkhäl-
so- och socialtjänstminister med fokus
på narkotikafrågor. Han är fil kand i
statsvetenskap, har varit riksdagsleda-
mot sedan 1998 och är sedan 1999 ord-
förande i Brottsförebyggande rådets sty-
relse. Lars Engqvist förstätter som soci-
alminister.

Elisabet Ohlin
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