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❙ ❙ Pensionsavgångarna ökar alltmer inom läkarkåren, och an-
talet ej tillsatta ST-tjänster är stort. Den rådande bristsituatio-
nen inom många specialiteter riskerar att förvärras. Vi ville
därför studera vilka faktorer som är viktiga för den blivande
läkaren avseende framtida val dels av specialitet, dels av
tjänstgöringsort för utbildningen efter läkarexamen. 

Avgångarna bedöms bli särskilt omfattande inom specia-
liteten allmänmedicin, samtidigt som den nationella hand-
lingsplanen talar om ett starkt ökande behov av familjeläka-
re. 

Vi ville därför få en uppfattning om den läkarstuderandes
inställning till arbetet som allmänmedicinare.

❙ ❙ Metod
Kursen i samhällsmedicin–rättsmedicin–yrkes- och miljö-
medicin vid Lunds universitet är placerad under den tionde
terminens sista hälft. De studerande tillbringar då samman-
lagt fyra veckor på vårdcentral, och den allmänmedicinska
praktiken är enligt upprepade kursvärderingar mycket upp-
skattad.

Skriftlig enkät till samtliga studenter
Mot slutet av vårterminen 2002 fick samtliga 82 läkarstude-
rande på den tionde terminen en skriftlig enkät. Den bestod av
åtta frågor, som skulle besvaras anonymt. 

Vi frågade efter ålder, kön och eventuellt vikariat. I två
flervalsfrågor ombads studenterna välja ut de tre faktorer som
de tyckte var viktiga för val av tjänstgöringsort (för AT) re-
spektive specialitet. En fråga gällde om man kunde tänka sig
att bli allmänläkare. Avslutningsvis ville vi att de studerande
skulle ange positiva respektive negativa aspekter på arbetet
som allmänläkare.

❙ ❙ Resultat
Vi fick in 70 svar (svarsfrekvens 85 procent). Av de svaran-
de var hälften kvinnor. Medelåldern var 27 år, medianåldern
26 år. En dryg tredjedel hade vikarierat som läkare före kur-
sen; medianarbetstiden var två månader.

Nästan alla (67/70) ansåg att »bra handledning« var viktig
för val av tjänstgöringsort, medan knappt hälften angav alter-
nativen »varierat sjukvårdsutbud« respektive »hög lön«.
Minst angeläget framstod alternativet »bra skola och dagis«,
som fick endast en röst. Endast fem prioriterade »möjligheter
till forskning«.

När det gällde valet av specialitet angav nästan alla (66/70)
att de framtida arbetsuppgifterna i sig var viktiga. Drygt hälf-
ten valde alternativet arbetskamraterna, en tredjedel angav lö-
neutvecklingen, en femtedel tyckte att möjligheterna att fors-
ka var viktiga.

Allmänläkare? »Ja, absolut!«
På frågan om man kunde tänka sig att bli allmänläkare svara-
de elva »ja, absolut«, 34 »ja, kanske«, vilket sammanlagt blir

SAMMANFATTAT

En anonym enkät gav svar på faktorer av betydelse för
blivande läkares val av tjänstgöringsort och specialitet
samt de studerandes inställning till specialiteten all-
mänmedicin.

Handledningens kvalitet värderades högst inför valet
av tjänstgöringsort.

Arbetsuppgifterna i sig var mest betydelsefulla inför
valet av specialitet.

Två tredjedelar av de läkarstuderande kunde tänka sig
att bli allmänläkare.

Det positiva med specialiteten ansågs vara det varie-
rande innehållet, medan det negativa främst var den
ansträngda arbetssituationen.
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Enkät till läkarstuderande:

Vad skall du bli när du blir stor?

Svar:
Två tredjedelar
kan tänka sig att
bli allmänläkare



64 procent. Fler kvinnor (76 procent) än män (53 procent)
svarade positivt. Endast en man var absolut emot allmänme-
dicin som sin framtida specialitet. Av de 25 som vikarierat var
andelen som absolut kunde tänka sig att bli allmänmedicina-
re 28 procent (sju studerande), jämfört med 9 procent (fyra
studerande) bland dem som inte vikarierat.

De positiva kommentarerna om arbetet som allmänläkare
dominerades av det varierande arbetsinnehållet, följt av möj-
ligheterna till kontinuitet och helhetssyn samt olika aspekter
på arbetstiden (jourmängd, deltidsmöjligheter m m). 

De negativa kommentarerna rörde främst den pressade ar-
betssituationen med många patienter och lite tid, men också
kravet på (alltför) breda kunskaper.

❙ ❙ Diskussion
Antalet frågor var litet och antalet svarande begränsat, varför
eventuella slutsatser får dras med försiktighet. Dock var
svarsfrekvensen god. Naturligtvis kan svaren ha påverkats av
erfarenheterna under den nyligen genomgångna allmänmedi-
cinska praktiken. Däremot bör det faktum att kursledningen
stod för enkäten inte ha haft någon betydelse, eftersom man
svarade anonymt.

God handledning och intressanta arbetsuppgifter viktigast
Huvudresultaten kan förefalla tämligen självklara men bör
ändå vara tänkvärda när det gäller strategier för att rekrytera
unga kolleger till den egna specialiteten. Handledningens
kvalitet värderas högst inför valet av tjänstgöringsort, arbets-
uppgifterna i sig är mest betydelsefulla inför valet av specia-
litet. 

Två tredjedelar kan tänka sig att bli allmänläkare. De tyck-
er det positiva med specialiteten är det varierande innehållet,
medan det negativa är den ansträngda arbetssituationen. •

*
Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.

720 Läkartidningen  ❙ Nr 9  ❙ 2003  ❙ Volym 100

Klinik och vetenskap


