
Medicine doktorer har en lägre
livslön än individer med enbart
läkarexamen, visar en studie från
Sveriges universitetslärarför-
bund, SULF. Samtidigt söker sig
allt färre med en medicinsk 
grundutbildning till medicinsk
forskning. 

År 2002 antogs ingen läkare
som doktorand till preklinisk
forskarutbildning vid Lunds uni-
versitet.

❙ ❙ Läkarutbildningen tenderar allt mer
att bli en yrkesutbildning. Få medicine
studerande är intresserade av klinisk
forskning, visade en enkät från Veten-
skapsrådet våren 2003. De som dispute-
rat hamnar efter i löneutvecklingen jäm-
fört med de läkare som nöjer sig med
grundutbildningen, visar en ny studie
från SULF. 

Den negativa effekten på löneutveck-
ling ger allt tydligare effekter på rekry-
teringen till doktorandtjänster. En kart-
läggning utförd av professor Anders Ar-
ner och medicine doktor Mia Löfgren på
institutionen för fysiologiska vetenska-
per vid Lunds universitet, på uppdrag av
tidskriften Sjukhusläkaren, visar att ing-
en bland de 33 personer som antogs som
nya doktorander till preklinisk fors-
karutbildning vid den medicinska fakul-
teten i Lund 2002 hade genomgått lä-
karutbildning eller hade en medicine
kandidatexamen. I stället antogs biolo-

ger, kemiingenjörer, biomedicinare etc.  
Mia Löfgren, som nu disputerat och

påbörjat sin AT-tjänstgöring vid Läns-
sjukhuset i Halmstad, har inte svårt att
förstå varför läkare drar sig för att ge-
nomgå en forskarutbildning. 

– När jag påbörjade min forskning
fick jag utbildningsbidrag, omkring
13 000 kronor per månad. Min kurskam-
rat från läkarutbildningen påbörjade då
sin AT, med en lön på minst 20 000 kro-
nor i månaden. 

– Efter två års forskning får jag en
doktorandtjänst, motsvarande en lön
som AT. Då är min tidigare kurskamrat
klar med sin AT och kan som legitime-
rad läkare lyfta en månadslön på
omkring 30 000 kronor. Eftersläpning-
en i löneutvecklingen kommer sedan att

följa mig under hela mitt yrkesliv, säger
Mia Löfgren. 

Värderas olika
Det är arbetsplatser utanför universi-
tetslänen som betalar bäst för en medici-
ne doktor, visar SULFs studie. Högst låg
Västmanlands, Hallands och Jönkö-
pings län. I exempelvis Västerbottens
län hade medicine doktorer mer än 30
procents lägre lön än de i Västmanlands
län. Förklaringen är enligt SULF att
sjukhusen i universitetslänen inte behö-
ver konkurrera med hög lön för att re-
krytera disputerade läkare. Mindre än 10
procent av de disputerade (samtliga ve-
tenskapsområden) arbetade utanför uni-
versitetslänen.

I Mia Löfgrens och Anders Arners
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Disputation olönsamt
för löneutvecklingen

Mia Löfgren klarade av sin
forskarutbildning på två och ett
halvt år. Den eftersläpning i
löneutveckling som
utbildningen ledde till räknar
hon med ska bestå.
»Meritvärdet av preklinisk
forskning måste öka vid
tillsättning av kliniska tjänster.
På vissa sjukhus får man inget
påslag överhuvudtaget efter en
forskarutbildning«, säger Mia
Löfgren.    
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Nästan fyra av fem doktorander
inom medicin påbörjade sina
forskarstudier innan de var for-
mellt antagna. Förutom att det
enligt Högskoleverket bryter mot
systemet och kan uppfattas som
orättvist att några på så sätt
sträcker ut de fyra år man har på
sig för sin forskarutbildning, kan
det vara olagligt.

❙ ❙ – En person kan enligt Högskole-
förordningen inte bedriva forskarutbild-
ning utan att vara antagen, säger Teresa
Edelman, jurist på Högskoleverket
(HSV).

Men dessa personer finns och HSV
kallar fenomenet skuggdoktorander. Be-
greppet har uppstått efter 1998 års re-

form av forskarutbildningen, som bland
annat innebar att doktorandens finansi-
ering ska vara ordnad vid antagningen.
Enligt HSVs nyligen publicerade under-
sökning av forskarutbildningen (se notis
intill) är skuggdoktorander absolut van-
ligast inom medicin och odontologi, där
79 respektive 72 procent av de tillfråga-
de svarade att de påbörjat sin forskarut-
bildning innan de var formellt antagna.
Det kan jämföras med doktoranderna
inom humaniora och matematik där an-
delen skuggdoktorander var 19 respekti-
ve 26 procent.

HSV arbetar nu med att se vad som
ligger bakom de höga siffrorna inom vis-
sa ämnen. Teresa Edelman säger att
HSV nästan aldrig hanterar några ären-
den som gäller skuggdoktorander.

– De anmäler sällan sin institution,
för om det går bra är de flesta bara nöjda
med att de fått mer tid för sina studier.

Men det gör enligt henne inte saken
mindre allvarlig. Universiteten är statli-
ga och deras verksamhet bygger på att
systemen är reglerade.

– Skuggdoktorander tär på de resur-
ser som institutionerna har till sitt förfo-
gande, de är tilldelade dem utifrån hur
många som är registrerade.

– Men det allvarligaste är att skugg-
doktoranderna, som ju inte formallt hör
till institutionen, saknar skydd av de re-
gelverk som garanterar studenters och
doktoranders rättsäkerhet.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

Olaglig doktorand vanlig inom medicin



studie i Skåne framkom att sjukhusen i
regionen värderar en disputation från
preklinisk forskning olika. 

– På mindre sjukhus värderas ofta
klinisk forskning högre än preklinisk. På
vissa sjukhus får man inget påslag över-
huvudtaget efter en forskarutbildning,
medan man på andra ställen kan få upp
till 5 procent i påslag, säger Mia Löf-
gren. 

I studien framkom att till och med
universitetssjukhusen värderar vikariat
som läkare högre än en disputation vid
tillsättning av AT-tjänster. 

Medicinare viktiga som förebilder
Även inom den kliniska forskningen
minskar andelen läkare bland nya dokto-
rander, visar samma studie från Lund.
En stor del av den generella ökningen av
antalet doktorander består av personer
utan medicinsk grundutbildning. Och av
dem som forskar på heltid är i stort sett
alla icke medicinare.   

– Visst är det bra att vi får forskarut-
bildade med olika bakgrund både inom
den kliniska och prekliniska forskning-
en, men det finns också stora risker med
den här utvecklingen, säger Mia Löf-
gren. 

– Många av dessa forskare får en
viktig roll under läkarnas grundutbild-
ning. Med icke medicinare som lärare
riskerar vi att tappa den naturliga kopp-
lingen mellan preklinik och klinik, och
det kommer att saknas medicinare som
förebilder inom forskningen. Dessutom
kan det vara svårare för en lärare utan
medicinsk bakgrund att fokusera på frå-
geställningar som är relevanta för läkar-
yrket. 

Peter Örn

peter.orn@lakartidningen.se
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❙ ❙ Introduktion till forskarutbildningen
fungerar dåligt. Inom medicin är endast
en femtedel av doktoranderna nöjda med
introduktionen. Det visar Högskole-
verkets kartläggning Doktorandspegeln.
Av alla doktorander uppger visserligen
80 procent att de skulle välja att påbörja
forskarstudierna igen om de finge välja
om. 

Trots det finns förbättringspotential
inom forskarutbildningen. Till exempel
upplever inte ens hälften av doktoran-
derna studiemiljön som kreativ (medici-
nare 48 procent), dessutom uppger 46
procent av doktoranderna (43 procent av
medicinarna) att de upplevt stress/press
som gett negativa erfarenheter.

Läs mer på www.hsv.se (LT)

Om sparförslagen i Östergötland
går igenom riskerar landstinget
att mista sina yngre läkare. Det
anser Sylf Östergötland som ef-
terlyser analys av förslagens
långsiktiga konsekvenser.

❙ ❙ – Effekten kan bli att inga unga läka-
re söker sig till Östergötland.

Det säger Karin Björnström-Karls-
son, ordförande i Sylf Östergötland.

Som Läkartidningen tidigare berättat
står landstinget i Östergötland inför tuf-
fa sparkrav (se LT nr 35 och 37/2003). I
början av september presenterades spar-
förslag för landstingsledningen som
skulle reducera kostnaderna med 300
miljoner. Bland annat föreslås förloss-
ningsvården i Motala läggas ner. Dess-
utom förs akut kirurgi och ortopedi över
från Motala och Norrköping till Linkö-
ping, å andra sidan flyttar de planerade
operationerna från Linköping till de
mindre sjukhusen. Det kommer också
att bli färre vårdplatser på alla länets
sjukhus och slutenvården i Finspång ris-
kerar att läggas ner helt och hållet.

Karin Björnström-Karlsson säger att
ett sådant scenario skulle göra det omöj-
ligt att göra sin AT på bara ett av sjuk-
husen och även många ST-läkare skulle
tvingas flytta runt för att få en fullvärdig
utbildning.

– Inte ens universitetssjukhuset skul-
le kunna erbjuda det, för där skulle man
missa den elektiva ortopedin.

Hon är kritisk till att rekryteringssitu-
ationen inte finns med i konsekvensbe-
skrivningen av sparförslagen.

– Många yngre specialister kommer
att välja att flytta härifrån i stället för att
befinna sig i bil mellan sjukhusen halva
tiden.

Landstingsdirektör Åke Rosandher
säger att prioriteringen i besparingsför-
slagen ligger vid att inte minska utbudet
av vård för medborgarna, men han säger
också att alla aspekter av förslagens ef-
fekter ska analyseras innan beslut tas i
slutet på oktober.

– Även konsekvenser för personal-
försörjning.

Sara Hedbäck

Regeringen har nu tillsatt en an-
svarig för den utredning av före-
tagshälsovården som aviserades
redan i juni. Egentligen en helt
onödig åtgärd enligt företagslä-
karna själva.

❙ ❙ Kurt Eriksson, chefsjurist på Med-
lingsinstitutet, är den som fått utred-
ningsuppdraget. Det som ska utredas är
enligt direktiven framför allt företags-
hälsovårdsutbildningen, arbetsgivarens
skyldighet att anlita företagshälsovård
samt frågor om kvalitetssäkring. Hur fö-
retagshälsovårdens kompetens bättre
kan utnyttjas i sjukskrivnings- och reha-
biliteringsprocessen ska också ses över. 

Flera månader har redan gått sedan
direktiven kom och Kurt Eriksson har nu
bara drygt tre månader på sig innan del-
betänkandet ska vara klart. Arbetslivs-
minister Hans Karlsson meddelar via sin
pressekreterare att anledningen till att
det dröjde nästan tre månader att tillsät-
ta en utredare var sommaren.

– Det gör att saker och ting tar lång
tid. Men det var trots allt bättre att gå ut
med direktiven när de var klara även om
inte utredaren var tillsatt, hälsar Hans
Karlsson.

Johnny Johnsson,
Svenska företagslä-
karföreningens ord-
förande, kommente-
rar tillsättandet med
att en ytterligare ut-
redning av företags-
hälsovården egentli-
gen är onödig.

– Vi vet redan allt, det råder stor kon-
sensus om hur till exempel utbildningen
ska gå till.

Men Johnny Johansson säger också
att han hört att Kurt Erikson är en bra
karl som visserligen inte vet så mycket
om företagshälsovård men redan avise-
rat att han vill söka kunskap hos dem
som har den. Och trots att Johnny Jo-
hansson anser att det tar tid innan något
händer hyser han gott hopp om att utred-
ningen ska resultera i satsningar på före-
tagshälsovården.

–Förutsättningar finns eftersom vi
har så mycket kunskap och att det nu
finns så kraftiga ekonomiska incitament
i de höga sjukskrivningskostnaderna, så
det vore väl sjutton om vi inte skulle
kunna få till något.

Sara Hedbäck

»Sparförslag slår hårt 
mot yngre läkare«

Få doktorander nöjda
med introduktionen

Företagsläkare kritiska till utredning

Johnny
Johnsson
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