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En bättre insikt om forskningens
betydelse för att bli en bra doktor
kan locka medicine studerandes
intresse för forskning redan ti-
digt under grundutbildningen.
Det visar inte minst resultatet av
rekryteringsprogrammet till den
kärlkirurgiska kliniken vid Karo-
linska sjukhuset.  

❙ ❙ Blivande läkare visar ett svalt intresse
för klinisk forskning, enligt en enkätun-
dersökning som Vetenskapsrådet nyli-
gen genomfört (se LT nr 13/2003 sid
1103). Minst intresse visade enligt en-
kätsvaren de som studerade till läkare
vid Karolinska institutet. 

Men att även KIs studenter kan lock-
as till forskning visar det rekryte-
ringsprogram som den kärlkirurgiska
kliniken vid Karolinska sjukhuset drivit
sedan mitten av 1990-talet. Av nio fors-
kare har sju hämtats från KIs läkarut-
bildning, och ytterligare ett par är på
gång att rekryteras. Ansvarig för pro-
grammet är professor Jesper Sweden-
borg, docent Eric Wahlberg och docent
Ulf Hedin. 

– Forskningen måste styras in så den
känns intressant även för en blivande lä-
kare. Vi arbetar med reella kliniska pro-
blem och frågeställningar som kräver att
man har en medicinsk grundutbildning,
säger Ulf Hedin. 

– På ett sätt är medicine studerande
mer lämpade att ingå i vår grupp efter-
som de besitter en mycket aktuell kun-
skap i viktiga ämnen, mer aktuell än den
som många kliniskt verksamma kirurger
har.  

Ett lyckat rekryteringsförfarande
bygger inte först och främst på en inten-
siv uppvaktning av medicine studeran-
de. Ulf Hedin och Eric Wahlberg har
nöjt sig med att anslå ett meddelande om
verksamheten och till stor del förlita sig
på att ryktet sprider sig.   

– Vi går ut med verksamheten som
en klinisk specialitet, vilket gör det at-
traktivt. Att föra fram forskningen som
ett yrke i sig fungerar inte, säger Ulf He-
din. 

Ger fördjupad förståelse
I grunden handlar gruppens arbete om
basal forskning inom kärlbiologi och
kärlkirurgi, bland annat med hjälp av

djurmodeller, men med en tydlig klinisk
anknytning. 

Grundforskning med klinisk anknyt-
ning var det som bland annat fick Bim-
ma Henderson, student på KIs läkarut-
bildning termin 10 att ansluta sig till
gruppen.  

– Under grundutbildningens prekli-
niska del träffar vi bara yrkesforskare
inom det prekliniska fältet. När vi kom-

mer ut på kliniken och träffar läkarna så
talas det inte i lika hög grad om forsk-
ning, vilket gör att man lätt förknippar
forskning med enbart preklinisk forsk-
ning, säger Bimma Henderson. 

– Men jag blev intresserad av forsk-
ningsdelen och fick höra talas om den
här forskargruppen. Nu tycker jag att jag
har fått en fördjupad förståelse för pro-
blematiken inom det här vetenskapsom-

Kärlkirurgi lockar medicine studerande att forska

»Vi arbetar med 
reella kliniska problem«

David Wariaro och Bimma Henderson (överst), båda medicine studerande, ingår i
forskningsgruppen vid kärlkirurgiska kliniken vid Karolinska sjukhuset. Nederst
forskningsledaren Ulf Hedin och Joy Roy, ST-läkare i allmänkirurgi på S:t Görans
sjukhus som rekryterades till gruppen i mitten av 1990-talet. »När studenterna väl
kommer ut på kliniken kan det vara för sent att väcka intresset för forskning. Då vill de
hänga på sig vita rocken och arbeta med patienter«, säger Ulf Hedin.
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rådet och kan också relatera dessa till
den kliniska vardagen.

Bimma Henderson får medhåll av sin
kollega David Wariaro, som även han är
inne på läkarutbildningens termin 10. 

– Det kan vara svårt att få ett grepp
om utvecklingen inom vissa specialite-
ter om man inte kritiskt kan granska
forskningen på området. Samtidigt mås-
te det vara häftigt att kunna överföra en
helhet till patienten, det vill säga även
vad som är det senaste på området och
vad som kommer att vara morgondagens
behandlingsmöjligheter, säger David
Wariaro. 

Forskningsintresset bör väckas tidigt
De som forskar vid sidan av läkarstudi-
erna får använda kvällar och helger för
laboratoriearbete. 

Med hjälp av bland annat externa an-
slag försöker kliniken i den mån det är
möjligt bidra med pengar för att samtli-
ga ska kunna delta vid vetenskapliga
kongresser och uppbära en viss ekono-
misk ersättning för arbete i laboratoriet
under sommaren. Hjärt-Lungfonden till-
hör de externa finansiärerna, och den fi-
nansierar även forskningsledaren Ulf
Hedins forskningstid vid sidan av över-
läkartjänsten. 

Målsättningen är att fånga upp stu-
denternas intresse för forskning tidigt
under läkarutbildningen och att forsk-
ningsarbetet sedan finns med parallellt
under hela grundutbildningen. 

– KI släpper ansvaret för forsknings-
biten ganska tidigt under grundutbild-
ningen. Men det är viktigt att man som
student hela tiden kan återkoppla forsk-
ningen till den kliniska sjukvården, sä-
ger Ulf Hedin.

»Viktigt ha kvar koppling till forskningen«
Joy Roy rekryterades till gruppen redan
i mitten av 1990-talet, då han var inne på
termin 3 på KIs läkarutbildning. Idag är
Joy Roy ST-läkare i allmänkirurgi på S:t
Görans sjukhus och har även hunnit att
disputera. 

– På S:t Görans sjukhus finns många
duktiga kliniker, men möjligheterna att
kombinera forskning med klinik är be-
gränsade. Min förhoppning är att vi som
har exponerats för den organisationen
som finns på kärlkirurgen på KS tar med
oss våra erfarenheter och den anda som
finns här till de kliniker vi sedan hamnar
på. 

– Som kliniker är det otroligt viktigt
att ha kvar en koppling till forskningen,
inte minst för att den ger en balans i var-
dagen, säger Joy Roy.

Peter Örn  

peter.orn@lakartidningen.se
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❙ ❙ 35 procent av patienterna sjukskrevs
per telefon. I några enstaka fall skedde
detta även när läkaren inte kände patien-
ten eller när det gällde ett nyinsjuknan-
de. Sjukskrivning per telefon var dock
vanligast när det gällde förlängningar av
långtidssjukskrivningar. 

Det visar resultatet av Familjemedi-
cinska institutets, Fammis, sjukskriv-
ningsaudit (se LT nr 4/2003). Under au-
diten kunde läkare via Fammis hemsida
svara på frågor om hur de sjukskriver,
om de anser att sjukskrivningen är en bra
åtgärd för patienten och hur det kändes
att sjukskriva patienten. 235 läkare har
deltagit i auditen och sammanlagt 4 957
sjukskrivningar registrerades. 

De tre största diagnoserna var rörel-
seorganens sjukdomar (43 procent), öv-
rig somatisk sjukdom (24 procent) och
utmattningsdepression (19 procent).

De flesta sjukskrivningar (71 pro-
cent) gällde på heltid, och den som aktu-
aliserade sjukskrivningen var i nästan 80
procent av fallen patienten själv. 77 pro-
cent av de sjukskrivna ville tillbaka till
sin nuvarande sysselsättning. 

Läkarna anger att det i 78 procent av
fallen kändes bra att sjukskriva patien-
ten, och 73 procent av sjukskrivningar-
na bedömdes vara bra för patientens häl-
sa på lång sikt. 

Hela sjukskrivningsauditen kan läsas
på Fammis hemsida, www.fammi.se •

Anna-Karin Svenson ville ta reda på
om öga-mot-ögakontakten mellan
läkare och patient kunde påverka
sjukskrivningens längd. »Jag tror att
vi som läkare måste ta chansen att
uppmuntra det friska, att tala om att
det går ju framåt«, säger hon.

35 procent sjukskrivs via telefon


