Aktuellt och reportage
gion, visade på ända upp till 100 procents skillnad.
– Sedan dess har vi jobbat, och jobbar, systematiskt, och nu är skillnaden
mindre än 10 procent mätt i antal ärenden per 100 000 invånare, konstaterar
hon nöjd.
– Och internt har vi långt gående kvalitetsarbete. Bland annat har vi nu en utredning på gång där vi ser efter hur vi har
agerat. Den visar att vi faktiskt har en
stor samsyn mellan de olika regionala
enheterna. Så vi har blivit bättre.
Tematiska tillsyner

Socialstyrelsen arbetar bland annat med
tematiska verksamhetstillsyner. I år har
dessa omfattat överbeläggning och utlokalisering av patienter på medicin- och
kirurgkliniker; det akuta omhändertagandet enligt kranskärlsriktlinjerna;
barn- och ungdomstandvården; och nu
följer de upp förlossnings- och neonatalsituationen inför sommaren.
Till detta kommer att varje regional
tillsynsenhet har många egna projekt.
Tom Ahlgren
tom.ahlgren@lakartidningen.se
Fotnot: Se även intervju under vinjetten
Ansvarsärenden på annan plats i tidningen.
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Danmark vill språktesta
svenska läkarstudenter
Den danska forskningsministern
Helge Sander, Venstre, har föreslagit det danska folketinget
att språktest införs för svenska
studenter vid danska universitet,
något som främst berör svenskarna på den danska läkarutbildningen eftersom den gruppen
svenskar är särskilt stor.
❙❙ Jens Peter Jacobsen, direktör för universitetsavdelningen av det danska vetenskapsministeriet, uppger att anledningen till förslaget är att 50 procent av
de svenska studenterna hoppar av läkarutbildningen och dessutom relativt tidigt, något som gör det svårt för danska
myndigheter att förklara för de danskar
som vill in på utbildningen att de inte får
plats.
Även danskarna hoppar av, men för
dem är avhoppen inte lika vanliga, 25
procent. Och skillnaderna i avhoppsfrekvens tros ha med bristande språkkunskaper att göra.
I Danmark råder läkarbrist. Därför

har antalet utbildningsplatser ökat, men
ökningen har »neutraliserats« av ett ökat
antal svenska och norska studenter, enligt Jens Peter Jacobsen. Dessa utgör tillsammans 24 procent av studenterna på
den danska läkarlinjen.
Jens Peter Jacobsen hävdar att läkarutbildningarna i Sverige och Norge
är underdimensionerade och hoppas att
de nordiska länderna kan komma överens om en balans i antalet utbildningsplatser.
I Danmark tas 1 100 läkarstuderande
in varje år. I Sverige är motsvarande siffra omkring 700. Ett utbildningsavtal gör
att de nordiska medborgarna kan välja
vilket land de vill studera i.
Om förslaget går igenom kommer
språktestet att beröra de icke-danska
nordiska medborgare som vill börja den
danska läkarutbildningen under 2004.
Elisabet Ohlin
elisabet.ohlin@lakartidningen.se
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