
Introduktionskurserna på läkar-
utbildningen utformas i allt stör-
re utsträckning i samverkan med
studenterna. 

❙ ❙ Vad innebär läkaryrket? Kommer jag
att klara av det? Det är frågor som de nya
läkarstudenterna ofta ställer sig. På flera
utbildningsorter är introduktionskurser-
na under omvandling för att bättre förbe-
reda läkarstudenterna, minska oron och
tidigare låta dem möta den kliniska verk-
ligheten. Det framgick vid symposiet
Hur introducerar vi de läkartstuderande
till utbildningen? på riksstämman.

Lunds universitet startar till våren en
ny introduktionskurs på åtta

veckor med bland annat
etiska frågor och

auskultation. Uni-
versitetslektor
Margareta Troein

berättade att stu-
dentläkarna slagit
larm. Det är bara ju-
risterna som är mer
drabbade av
stress, oro och
anorexia än lä-
karstudenter-
na. Vid ut-
formningen
av den nya in-
troduktions-

kursen har universitetet haft fokusgrup-
per med studenterna.

– Studenternas medverkan har varit
absolut nödvändig, sa hon.

I Linköping, där den åtta veckor
långa introduktionen till stor del är ge-
mensam med andra vårdutbildningar
och undervisningen problembaserad, får
studenterna bland annat följa med hem
till en patient, vara med när samma pa-
tient träffar läkaren och sedan diskutera
det hela efteråt inklusive etiska spörs-
mål. Studiebesök och diskussioner med
olika specialister ingår också. Det berät-
tade universitetslektor Ulf Dahlström.

Emily Poignant, studerande i Linkö-
ping, tycker att utbildningsledningen
också borde hjälpa studenterna med den
psykologiska introduktionen och erbju-
da utbildade samtalsledare för att mins-
ka studenternas oro och prestationsång-
est. 

– Det skulle ge gladare och säkrare
studenter som lättare kan inhämta kun-
skap. I det här yrket måste man vara hel
för att kunna hela, sa Emily Poignant.

Entusiasmen försvinner
Carl Savage, student vid Karolinska in-
stitutet, KI, beskrev de nya studenterna
som fyllda av entusiasm, empati och en
vilja att »rädda världen«. Men ju längre
utbildningen lider, desto mer tyngda och
frustrerade blir de av problem och vård-

köer. Empatin och entusiasmen försvin-
ner. 

I Göteborg har en ny introduktions-
kurs startat i år efter det att studenterna
önskat sig mer kontakt med sjukvården
tidigare i utbildningen. Den nya kursen
är två veckor, betonar förståelsekunskap
och har mer luft i schemat så att studen-
terna ska hinna hitta bostad och göra sig
hemmastadda. Och under de fyra första
terminerna är studiebesök i primärvår-
den och slutenvården insprängda, berät-
tade Jörgen Thorn, ansvarig för intro-
duktionskursen.

Även i Uppsala planeras ny introduk-
tionskurs. I Umeå spelar de utbildnings-
ansvariga och olika specialister rollspel
för studenterna under introduktionskur-
sen. Och Karolinska institutet inför till
våren en introduktionskurs även till kli-
niktjänstgöringen termin sex.

Elisabet Ohlin
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Aktuellt och reportage

Blivande läkarstudenter tas emot bättre

Läkaresällskapets Riksstämma 2002

Medicinska
föreningen vid KI
försöker motarbeta
studenternas
anonymitet genom
att åka på kollo med
de nya studenterna,
med faddrar, läkare
och studie-
vägledare, berättar
Carl Savage.
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❙ ❙ – Varför mår inte kollegerna bra? Vi
har ju världens roligaste yrke, intressant
och givande. Men det är inte längre gläd-
jefyllt. Varför?

Den frågan ställde onkologen Britta
Stenstam från Sörmland till Läkarför-
bundets VD Lars Andåker vid en frå-

gestund på Läkartorget, Läkarförbun-
dets och Läkartidningens monter på 
riksstämman i Göteborg.

– Det du beskriver är något som inte
bara drabbar doktorer utan finns i hela
samhället. Men vi måste nog börja säga
ifrån, sa Lars Andåker.

– Vi läkare är alldeles för
lydiga och borde bli bättre på
att stänga av våra mobiltelefo-
ner ibland.

Britta Stenstam tyckte att
läkare ska vara förebilder ge-
nom att visa hur man kan arbe-
ta hårt och ändå orka med. 

– Men det är något med
glädjen som saknas och det är
en fråga jag tycker att Läkar-
förbundet borde driva. 

Lars Andåker höll med och
sa att detta är ytterligare en an-
ledning att gå med i förbundet.

– Ju fler vi är desto starkare
blir vi. 
(LT)

❙ ❙ Möjligheten för förskolebarn att byg-
ga kojor under utomhuslek har inverkan
på såväl den motriska förmågan som på
koncentrationen. Därför borde kommu-
nerna införa ett »kojindex« som en kva-
litetsmätare på sina förskolor. Det före-
slog landskapsarkitekten Patrik Grahn,
docent inom området hälsa och rekrea-
tion, under ett symposium om försko-
lans effekter på barns hälsa. Han har i sin
forskning visat att barn med tillgång till
naturliga miljöer med varierad växtlig-
het är friskare och leker mer utvecklat än
barn som vistas på naturfattig och torfti-
ga förskolegårdar. 

Partik Grahn slog också fast att åter-
hämtning sker i miljöer utan vare sig au-
diellt eller visuellt buller, något som är få
förskolor förunnat. Däremot kan, enligt
Patrik Grahn, både barn och vuxna för-
dra många decibel ute i naturen eftersom
dess ljud är meningsbärande och därför
har restaurerande effekter. (LT)

Lars Andåker svarade på medlemsfrågor
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Onkologen Britta Stenstam ställer en fråga till
Läkarförbundets VD Lars Andåker. 

Högt »kojindex« 
bra för barns hälsa

Vad innebär läkaryrket?
frågar sig många
läkarstudenter.


