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Aktuellt och reportage

Det blir ingen ny laboratorie-
medicinsk basspecialitet, så som
den projektgrupp som ser över
de medicinska specialiteterna 
tidigare föreslagit. Dessutom kan
ett beslut att helt avfärda social-
medicin som en egen medicinsk
specialitet relativt snart komma
att omprövas. 

❙ ❙ Nu återstår endast ett möte mellan
projektgruppen för översynen av de me-
dicinska specialiteterna och dess refe-
rensgrupp, innan det slutliga förslaget
ska överlämnas till Socialstyrelsen i slu-
tet av november. 

I takt med att förslagen konkretiserats
har även reaktionerna från berörda spe-
cialiteter blivit allt mer märkbara. Flera
av de skrivelser som når projektgruppen
ger även anledning till vissa ompröv-
ningar, även nu då arbetet är inne i ett
slutskede.

– Vi har medvetet valt ett öppet ar-
betssätt med möjligheter för intressenter
att vässa sina argument, säger Gudmar
Lundqvist som leder projektgruppen.

En sådan omprövning är förslaget om
en ny laboratoriemedicinsk basspecia-
litet. 

Projektgruppen har tidigare föresla-
git en mer generell laboratoriemedicinsk
basspecialitet, bland annat för att trygga
länssjukvårdens behov av läkarförsörj-
ning speciellt inom klinisk bakteriologi
och klinisk kemi. Det förslaget dras nu
tillbaka. 

– Det finns så pass skilda uppfatt-
ningar bland specialitetens företrädare,
att vi drar tillbaka förslaget. Det innebär
också att klinisk farmakologi nu blir
kvar inom den laboratoriemedicinska
specialiteten, säger Gudmar Lundqvist
som leder projektgruppen.

Ska socialmedicinen tas bort?
Förslaget om att socialmedicin helt ska
strykas från listan på framtida medicins-
ka specialiteter ska projektgruppen dis-
kutera ytterligare. Gudmar Lundqvist
uppger att projektgruppen tagit till sig av
argumentationen, och att samhället bör
ange kompetenskrav för hälsovårdens
behov. Det gäller förutom socialmedicin
även samhällsmedicin, folkhälsomedi-
cin och preventiv medicin

– Vi föreslår att det föreslagna Natio-
nella rådet bör titta på frågan om social-
medicin, och att ge den förtur i rådets

kommande arbete, säger Gudmar Lund-
qvist.

– Jag anser att ett kompetensområde
som socialmedicin bör ha en ganska tyd-
lig klinisk bas, kanske inom allmänme-
dicin eller internmedicin. 

Även rehabiliteringsmedicin är nu
föremål för en omprövning. I det tidiga-
re förslaget var rehabiliteringsmedicin
en tilläggsspecialitet, med bas i en an-
nan, dock ej ännu preciserad specialitet.
Nu föreslås rehabiliteringsmedicin vara
en basspecialitet inom gruppen neuro-
specialiteter, med en s k common trunk
med andra specialiteter i den gruppen. 

Grenspecialiteter är »riktiga«
Kritiken mot att avföra reumatologi som
en egen medicinsk specialitet (basspeci-
alitet) har inte hörsammats av projekt-
gruppen. Gudmar Lundqvist hävdar
fortfarande att det finns starka skäl för att
reumatologin har sin bas i den internme-
dicinska specialiteten.

– Vi måste utgå från patienterna, och
inom reumatologin består patientgrup-
pen till stor del av äldre människor med
mer än en sjukdom. I vår bedömning av
specialiteter utgår vi strikt från kompe-

tensbehovet, inte utifrån hur stora pati-
entgrupper det handlar om, säger Gud-
mar Lundqvist. 

Gudmar Lundqvist menar att många
dessutom inte tydligt har förstått vad en
uppdelning i bas-, gren-, och tilläggsspe-
cialiteter egentligen står för. 

– Den som kallar sig specialist inom
reumatologi idag kan naturligtvis kalla
sig det i morgon också. Internationellt
sett uppfattas såväl bas- som gren- och
tilläggsspecialiteter, som »riktiga« me-
dicinska specialiteter, säger Gudmar
Lundqvist. 

– Jag tror inte heller att rekryteringen
av exempelvis nya reumatologer försvå-
ras av att utbildningen förlängs ett par år.
Det är ju inget onaturligt att man som
reumatolog först skaffar sig en bas inom
internmedicin.

Frågan vad som ska hända med rätts-
medicin har tidigare varit öppen. Nu har
dock projektgruppen bestämt sig: rätts-
medicin bör förbli en egen medicinsk
specialitet, men då målbeskrivningen
för rättsmedicin gås igenom bör man i
ökad utsträckning beakta området kli-
nisk patologi. 

– Men en ny specialitet förutsätter ett
mycket integrerat arbete med andra me-
dicinska specialiteter. Därför blir det ex-
tra komplicerat nu när internmedicinar-
na inte anser att akutmedicin bör bli en
egen medicinsk specialitet.  

Nu har projektgruppen slutligen tagit
ställning till hur prövning inför specia-
listbevis ska ske. Det blir en modell med

Projektgrupp backar
om nya specialiteter

»Försvinner allergologi kan patienter      

❙ ❙ Upphör allergologi som egen specia-
litet, så som det föreslagits i specialitets-
översynen, kan den enskilde patienten
komma att drabbas hårt, menar allergo-
logerna själva. 

– Bakgrunden till att allergologi
överhuvudtaget blev en egen specialitet
1991 var allvarliga incidenter med pati-
enter som avlidit efter immunterapi, sä-
ger Mona Palmqvist, ordförande i
Svensk förening för allergologi. 

Projektgruppen som ser över de me-
dicinska specialiteterna hade i sitt senas-
te konkreta förslag helt avfört allergi-
sjukdomar som en egen medicinsk spe-
cialitet. Efter påtryckning från framför
allt Svensk specialitetsförening för aller-
gisjukdomar och Svensk förening för al-
lergologi, finns det nu tecken på en
omsvängning från projektgruppen. 

För närvarande lutar det åt en specia-
litet kallad »lungmedicin med allergolo-
gi«, d v s en grenspecialitet till en redan
etablerad grenspecialitet, eftersom lung-
medicin är en gren inom internmedicin.

Men från företrädarna av allergologin är
även det helt otillräckligt.

– Bland dagens allergologer har un-
gefär hälften en bakgrund inom lungme-
dicin. Men det finns många allergisjuk-
domar där det krävs en diagnos och en
behandling som är främmande för lung-
medicinare. Det kan exempelvis gälla
allergier mot födoämnen eller läkeme-
del, säger Monika Arvidsson i Svensk
specialitetsförening för allergisjukdo-
mar. 

– Med en fast koppling till lungmedi-
cin blir rekryteringsunderlaget till aller-
gisjukvården dessutom allt för litet. 

Ett spektrum av symtom
De flesta allergisjukdomar kan behandlas
inom primärvården. Men det finns svårt
sjuka patienter som kräver speciell dia-
gnostik och behandling. Det kräver i sin
tur speciell kompetens och erfarenhet,
menar Monika Arvidsson. 

Mona Palmqvist framhåller allergo-
logens betydelse som expert för att ge en



FO
TO

: P
RE

SS
EN

S
BI

LD

tre externa sakkunniga, plus verksam-
hetschef och handledare som ska svara
för bedömningen av ST-läkare. Därmed
faller alternativet med en obligatorisk
skriftlig examination. 

– Vi tror att alternativ 1 väl belyser
den uppnådda kompetensen. En obliga-
torisk examination skulle dessutom krä-
va åtskilliga resurser, som i stället be-
hövs till framför allt fler SK-kurser, sä-
ger Gudmar Lundqvist.

Peter Örn

peter.orn@lakartidningen.se
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Karolinska sjukhuset inför
poängmodell för schemalägg-
ning av läkarna på akuten. Bättre
arbetsmiljö och räddade äkten-
skap spår klinikchefen. Och fack-
et håller med.

Att värdera och poängsätta tid har
länge använts för sjuksköterskors arbe-
te. Nu har klinikledningen och det loka-
la facket på Karolinska sjukhuset kom-
mit överens om att använda sig av
poängmodellen för läkarna på sjukhu-
sets akutklinik. Lars Vestersköld, ordfö-
rande i KS läkarförening, som har drivit
frågan, ser avtalet som ett genombrott.

– Vi hoppas det ger en bättre arbets-
miljö i och med att läkarna får större in-
flytande över sitt schema.

– Dessutom vet vi att det blir ett bätt-
re ekonomisk utfall för läkarna.

Stefan Engqvist, chef för akutklini-
ken på KS delar fackets förhoppning

– Arbetet på akuten har länge varit ett
slavgöra, arbetsmiljön har varit fruk-
tansvärt pressad.

Poängmodellen går ut på att alla tim-
mar, dygnet runt alla dagar är poängsat-
ta. Till exempel ger kontorstid vardagar
ett poäng per timme, vardagsnätter och
helger två poäng, helgnätter ännu lite
mer och storhelger som mest fyra poäng
(till exempel nyårsnatten). Dygnet är
uppdelat i tre pass, 08 – 16, 14 – 22 och
22 – 08. 

Ett poäng är den enskilda läkarens
månadslön delad i 165, vilket är antalet
timmar som en heltidsanställd gör på en
månad. Den som bara vill arbeta kon-
torstid behöver således göra 40 timmar i
veckan för att få ut sin heltidslön, för den
som bara vill jobba helger räcker det
med 20 timmar i veckan. Den som behö-
ver pengar kan jobba 40 timmar i veck-
an på tvåpoängspass och på så sätt byg-
ga på sitt lönekuvert.

Södersjukhusets akutklinik arbetar
med ett liknade system sedan ett drygt år
tillbaka, där använder
man emellertid inte be-
greppet poängmodell. Pia
Malmqvist, specialist i
kirurgi och anställd på
akutkliniken, säger att
vinsten med systemet är
en större delaktighet och
högre motivation bland
läkarna. 

– Det ökar medveten-
heten om att man har ett
gemensamt uppdrag och
ett gemensamt ansvar för
det, säger Pia Malmquist.

Dessutom erbjudet

systemet möjlighet till mer luft i läkar-
nas schema.

Läkarkollektivet på KS akutklinik
får, precis som sina kollegor på Sös, ett
tomt schema över perioden från arbets-
givaren. På Sös är perioderna åtta veck-
or långa. KS har ännu inte förhandlat
klart periodlängden. Schemat för en pe-
riod kan se asymmetriskt ut.

– Vet man att AIK spelar hemma på
Råsunda och det väntas en massa ölstin-
na forbollshuliganer dit, så kan man va-
riera schemat utifrån den förväntade be-
lastningen, säger Stefan Engqvist.

Alla läkare skriver upp sig enligt sina
önskemål, därefter får de som grupp
jämka samman önskemålen och lämna
ett färdigt schema till arbetsgivaren. 

Systemet på KS är frivilligt för akut-
klinikens cirka 40 anställda läkare, hit-
tills har de flesta ställt sig positiva. Erfa-
renheterna från sjuksköterskorna visar
att de flesta väljer att jobba något mindre
än sin tjänstgöringsgrad.

Stefan Engqvist menar att arbetsgiva-
ren måste vara uppmärksam på att inte
några väljer att slita ut sig alldeles.

Men Lars Vestersköld ser inte det
som en risk.

– Det är väl bra om man kan tjäna mer
pengar genom att jobba på obekväma ti-
der, om det passar in i ens sociala liv.
Och modellen bygger ju på en normal
årsarbetstid.

Stefan Engqvist tror att systemet
kommer att kosta lite mer än idag, men
vet inte alls hur mycket. Det som kostar
är framförallt att avtalet innebär förbätt-
ringar i ersättningsnivåer för fre-
dagskvällar, helgnätter och storhelger.

Projektet ska utvärderas efter sex må-
nader och efter tolv månader. Om det
faller väl ut kan systemet bli permanent.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

KS-läkare jobbar efter poäng
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Poäng på allt. Läkarna på KS akutklinik ska få sin
arbetstid poängsatt.

      drabbas«

samlad bild av patientens problem. Det
handlar ofta om ett spektrum av symtom
där olika organ är drabbade, och med en
allergolog slipper patienten tvingas runt
mellan olika specialister. 

– En specialitet inom lungmedicin
med inriktning på allergologi ger en allt
för organspecifik koppling, säger Mona
Palmqvist. 

Gudmar Lundqvist, som leder över-
synen av medicinska specialiteter, me-
nar att man måste betona vikten av att det
i den lungmedicinska specialiteten även
måste ingå kompetens inom allergologi.

– Det gäller framför allt tillstånd be-
rörande respiration, som volymmässigt
är den största delen inom allergologin,
säger Gudmar Lundqvist. 

– Av landets samtliga 130 allergolo-
ger är det dessutom bara 8 som är speci-
alister enbart i allergologi, trots att det
idag inte krävs dubbelkompetens.

Peter Örn

peter.orn@lakartidningen.se

Oenigheten bland företrädare för de
laboratoriemedicinska specialiteterna är
så stor att förslaget om en helt ny
laboratoriemedicinsk specialitet nu dras
tillbaka. 


