
Stockholmsläkare
slipper »böta«
❙ ❙ Betalningskravet på Stockholmsläka-
re som skrivit ut recept utan arbetsplats-
kod är nu upphävt. Som Läkartidningen
kunde berätta i nr 45/2002 krävdes för-
skrivare i Stockholm på 200 kronor för
recept som saknade giltig kodning. Lä-
karförbundet ifrågasatte den juridiska
grunden för att avgiftsbelägga läkare
som skrivit ut recept med oläslig, eller
helt utan, arbetsplatskod. Enligt Läkar-
förbundets utredare Per Johannson kun-
de Stockholms läns landsting (SLL) inte
redogöra för den på ett nöjaktigt vis. Ef-
ter förhandlingar med Läkarförbundet
drar därför SLL tillbaka betalningskra-
vet och betalar dessutom tillbaka peng-
arna till de läkare som redan hunnit beta-
la in »boten«. (LT)
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Handledningen av läkarstuden-
terna på kirurgi- och medicinkur-
serna har fortfarande stora bris-
ter. Det krävs en »revolution« i
synen på den kliniska utbildning-
en, anser Medicine studerandes
förbund efter senaste handled-
ningsenkäten.

❙ ❙ Över 90 procent av studenterna anser
att den kliniska delen av kirurgi- och me-
dicinkurserna bör förbättras. MSFs
handledningsenkät görs årligen men frå-
gan om studenterna anser att utbildning-
en behöver förbättras har inte ställts tidi-
gare. 

Simon Kyaga, styrelseledamot i
MSF, anser att det krävs en »revolution«
i sjukhusens syn på utbildningens klinis-
ka del.

– Idag hoppas man att studenterna ska
stöta på kliniskt intressanta situationer.
Det bygger lite på tur. Många sjukhus
gör ett bra jobb utifrån de förutsättning-
arna. Men det har skett en enorm kun-
skapsexplosion samtidigt som resurser-
na krympts. Då måste man anpassa ut-
bildningen efter studenterna och inte
tvärtom.

Övningar med standardiserade patienter
MSF föreslår bland annat fler övningar
med standardiserade patienter, fler si-
muleringar och kandidatmottagningar
samt att fler studenter frivilligt utlokali-
seras till mindre sjukhus.

MSF anser att bristerna till stor del
beror på att studenterna är för många i re-
lation till patienter och handledare.

Mer än en tredjedel av studenterna har
undervisats i för stora grupper. Det ska
inte vara mer än en student per läkare, vil-
ket betyder 1–2 studenter per vårdteam,
annars blir handledningen lidande, anser
MSF. Förra året undervisades fler, mer än
hälften, i för stora grupper. Det är oklart i
vilken mån det bättre resultatet har att
göra med att man från och med i år frågat
efter antal studenter per vårdteam. En av-
delning kan ha flera vårdteam. 

På medicinkursen på Sahlgrenska
och kirurgkursen i Umeå har endast 4 re-
spektive 9 procent av studenterna under-
visats i tillräckligt små grupper. Och bäst
resultat fick sjukhusen i Malmö och
Danderyd, mellan 90 och 100 procent av
studenterna hade undervisats i vård-

team som uppfyllde målet. Även Linkö-
ping, Karolinska sjukhuset och Söder-
sjukhuset fick goda resultat.

Introduktionen upplevs sämre än för-
ra året. Omkring 40 procent är missnöj-
da med den, jämfört med en fjärdedel
förra året. Endast 16 procent av studen-
terna har haft en personlig handledare på
sina placeringar, vilket motsvarar förra
årets resultat. 

Tre fjärdedelar av studenterna anser
att deras patientkontakter inte följts upp
tillräckligt, en försämring jämfört med
förra året. Sämst följs patientkontakter-
na upp på Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset och i Lund. Och omkring hälften
upplever att praktiska moment uppföljts
otillräckligt, också detta en försämring. 

17 procent av medicinstudenterna
och 25 procent av kirurgistudenterna har
inte fått leda en rond. Det är skrämman-
de siffror, anser MSF, även om det är en
viss förbättring jämfört med föregående
år. Sex av tio studenter har inte lett rond
mer än två gånger under 20 veckor.

Brister i de praktiska momenten
De praktiska momenten visar också bris-
ter. 15 procent av kirurgstudenterna har
aldrig kopplat dropp, 29 procent har inte
gipsat, en tredjedel aldrig satt kateter. 

Frågor ställs också om diskrimine-
ring. En femtedel av studenterna upple-
ver att de behandlats ofördelaktigt på
grund av sitt kön. Kirurgkurserna på Ka-
rolinska och Huddinge utmärker sig med
hela 33 procent och medicinkursen på
Sahlgrenska med 30 procent.

Två procent av studenterna upplever
att de behandlats ofördelaktigt på grund
av sin etniska bakgrund.

Läs hela utvärderingen på
www.medstud.org/handledning2002/

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Enkät visar fortsatt stora brister i handledningen 

»Revolution« krävs
i utbildning på klinik

Utbildningen måste
anpassas till
studenterna i stället
för tvärtom anser
Simon Kyaga, sty-
relseledamot i MSF.

FO
TO

: H
AS

SE
PE

TT
ER

SS
ON

Skånska läkare
mot sparplaner

De skånska läkarföreningarna
kräver i stället ökade statsbidrag.

❙ ❙ Region Skåne går med underskott.
Det budgetförslag som nu MBL-för-
handlas med De skånska läkarförening-
arna, DSL, innebär successiva neddrag-
ningar med 1 miljard för att ekonomin
ska vara i balans 2005. Detta trots att
landstingsskatten höjs med en krona. 

Från Region Skåne vill man inte
kommentera förslaget innan MBL-för-
handlingarna avslutats.

DSL har redan nu aviserat att budget-
förslaget inte kommer att accepteras.
Enligt DSLs ordförande Lars Nevander
motsvarar neddragningarna att 3 000
tjänster försvinner eller att sjukhusen i
Ystad och Ängelholm läggs ner. Istället
vill DSL att regionen kräver ökade stats-
bidrag.

– Statsbidragen har inte ökat i den takt
som regeringen utlovat om man inom
rimlig tid ska nå tio procent av BNP.

I valrörelsen var de flesta partier
överens om att sjukvårdens andel av
BNP borde uppgå till 10 procent av BNP
inom tio år, vilket enligt flera motsvarar
en nivåhöjning med omkring 30 miljar-
der. De av regeringen utlovade 20 mil-
jarderna till den svenska sjukvården un-
der mandatperioden beskriver dock ett
ackumulerat tillskott och höjer den årli-
ga nivån för sjukvården med endast 4–5
miljarder, vilket enligt DSL är en för
långsam takt. 

Elisabet Ohlin


