
❙ ❙ Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska
en ST-läkare bli specialist när han/hon
uppnår en viss kompetens. Detta måste
dock ta minst fem år (Harriet Rittervall-
Jonsson, Stockholm, pers medd, 2003).
I praktiken betraktas det övervägande
antalet ST-läkare som specialistkompe-
tenta den dag då de tjänstgjort fem år. Att
fokusera på tidsaspekten snarare än på
innehållet innebär att vi inte har tagit ste-
get fullt ut till ett målinriktat lärande. 

Samtidigt blir innehållet i ST-block
mycket olika för olika ST-läkare. För-
hållandet mellan planerad mottagning
och avdelningstjänstgöring varierar.
Förhållandet mellan dagtjänstgöring
och kvälls–natt-tjänstgöring varierar.
Vissa ST-läkare tillbringar en tredjedel
av sin ST på akutmottagningen medan
andra har mycket litet akutsjukvård i sin
tjänst. Innehåll på regionsjukhus är inte
detsamma som på länsdelssjukhus. För-
hållandet slutenvård–öppenvård varie-
rar enormt inom samma specialitet. Det
gör även det faktiska valet av randpla-
ceringar där t ex en blivande barnläkare
inte längre behöver tjänstgöra på infek-
tionsklinik. 

På många kliniker med stort behov av

subspecialister påbörjas subspecialise-
ringen redan under ST med randplace-
ring på klinik som i vanliga fall inte bru-
kar inkluderas i specialistutbildningen.
Det medför motsvarande minskning av
tjänstgöring på moderkliniken. Uppre-
pade perioder med »tio pappadagar« i
samband med att man blir pappa brukar
inte rendera förlängd ST-tjänst. Vissa
ST-läkare anmodas att lägga schemat,
vilket tar tid, men brukar inte heller med-
föra en förlängd ST-tjänst. ST-block
skiljer sig alltså åt högst väsentligt och
bör även fortsättningsvis få göra det.
Trots att det individuella ST-blocket va-
rierar i innehåll håller de allra flesta fast
vid att en ST-tjänst ska vara fem år. 

Universitetsorternas inställning
I Stockholm, Malmö/Lund, Umeå och
Linköping får man idag räkna in 10–12
månaders forskning i sin ST-tjänst utan
att ST förlängs (Tabell I). Dessa orter
står för en överväldigande majoritet av
ST-läkare vid universitetsklinik. Inräk-
nandet av 10–12 månader är ofta sank-
tionerat av sjukhusledning och studie-
rektor, ibland formellt, ibland infor-
mellt. På vissa andra universitetssjukhus

gäller istället principen »borta en må-
nad, lägg till en månad«. 

I övriga Norden har man skapat na-
tionella handlingsplaner för ST-läkare
med intresse för forskning; i dessa län-
der får man räkna in forskning i sitt ST-
block utan påföljande förlängning. I
Norge får forskande ST-läkare räkna in
12 månaders forskning utan att ST för-
längs (Hans Kristian Bakke, Den norske
lægeforening, pers medd, 2003), i Fin-
land får man räkna in 6 månader (Ulla
Antilla, Finlands läkarförbund, pers
medd, 2003). I Danmark har man valt en
annan väg och inför från och med den 1
januari 2004 en obligatorisk forskarträ-
ningsmodul om 3 månader för alla ST-
läkare (Karsten Nielsen, Foreningen av
speciallæger, pers medd, 2003). 

Sveriges universitetslärares förbund
(SULF) presenterade nyligen data som
med all tydlighet visar att det inte är lön-
samt för medicinare att doktorera [1].
Ombudsman Björn Birath, SULF, säger
(enligt TT 8 juli 2003): »Man kan ju frå-
ga sig vilka läkare, tandläkare, jurister
eller veterinärer som är intresserade av
att disputera. Man får se det närmast som
ett kall.« Detta resonemang torde vara
särskilt aktuellt på orter där man inte får
räkna in forskningstid i sin ST (Tabell I).
Läkare på dessa orter förlorar stora
pengar på att forska under ST. 

LUA-ST i Göteborg
I Göteborg har man prövat en modell
med »LUA-ST«. Läkare med LUA-ST
delar sin tid mellan forskning (50 pro-
cent) och klinisk tjänstgöring (50 pro-
cent). Efter 5 års tjänstgöring erhåller
den forskande ST-läkaren specialistlön
(oftast enligt tariff). Förvisso är detta en
bit på vägen mot ökad rättvisa, men vi
ser två problem med LUA-modellen.
Tarifflön är sällan lika bra som individu-
ellt förhandlad lön (som den icke-fors-
kande kollegan erhåller). I och med att
den forskande ST-läkare inte har formell
specialistkompetens har han/hon heller
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Missgynna inte forskande ST-läkare!

ST-läkare som forskar missgynnas idag ofta ekonomiskt. Ett års
forskning medför motsvarande förlängning av ST. Därmed senare-
läggs den tidpunkt då ST-läkaren blir specialist – och förhandlingen
om specialistlön. Detta är inte rimligt för vare sig sjukvården, patien-
terna, kollegorna eller ST-läkaren själv. Vi föreslår därför att man
oavsett studieort eller finansieringssätt ska ha rätt att räkna in 10
månaders forskning i sitt ST-block utan att detta förlängs.
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Tabell I. Antal månaders forskning som får räknas
in i ST på de olika universitetsorterna.

Ort Forskning, månader

Malmö/Lund * 12
Umeå # 12 (a)
Stockholm * 10 (b)
Linköping ‡ 10
Göteborg § ≥6
Uppsala # 0
Örebro ¶ 0 (c)

Teckenförklaring: * = ST-läkare, # = studierektor,
‡ = klinikchef, § = professor, ¶ = sjukhusledning. 
(a) Forskar-ST« omfattar 4 års klinisk tjänstgöring.
(b) 10 månaders forskning eller föräldraledighet
accepteras utan förlängning av ST. Enstaka ST-
läkare ska ha fått tillgodoräkna sig upp till 2 års
forskning.
(c) Enstaka ST-läkare har fått räkna in 0–2,5 måna-
ders forskning.

Forskning innebär ett mer-
värde för patienter, kollegor
och för ST-läkaren själv. 
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inte möjlighet att söka specialistläkar-
tjänster på andra sjukhus; förhandlings-
läget gentemot den egna kliniken blir
alltså mycket dåligt. Antalet LUA-ST-
tjänster är dessutom begränsat. ST-läka-
re som inte forskar inom ramen för en
LUA-tjänst får ingen automatisk löne-
förhöjning efter fem år.

Ekonomiska förluster –  ett exempel
För en ST-läkare, som i klinisk tjänst tjä-
nar 30 000 kr/månad och som i samband
med att han/hon blir färdig specialist för-
handlar upp sin lön till 38 000 kr/månad,
medför ett års forskning under ST med
motsvarande förlängning av ST en för-
lust om ca 130 000 kr. Av denna summa
motsvaras 30 000–40 000 kr av »under-
finansiering« av själva forskningsmåna-
derna när vi jämför med kollegor i kli-
nisk tjänst. (Vi har räknat med att halva
forskningsledigheten finansieras av det
egna sjukhuset med en ersättningsnivå
motsvarande 90 procent av lönen och att
övrig tid finansieras externt med 15 000
kr/månad [skattefritt]). Men den stora
förlusten beror på att förhandling om
specialistlön skjuts på framtiden med 12
månader. Under dessa månader ligger
lönen i stort sett stilla för »forskaren«
medan en icke-forskande kollega kvitte-
rar ut ca 8 000 kr mer per månad (8×12
= 96 000 kr). 

Vi känner inte till någon internatio-
nell studie som på ett kvantitativt sätt be-
lyst i vilken utsträckning dåliga ekono-
miska villkor avskräcker forsknings-

intresserade läkare från att forska [2]. Vi
tror dock att det finns yngre läkare som
avstår från forskning av ekonomiska
skäl. Detta gäller främst på de orter där
man blott får räkna in få om ens några
månaders forskning utan förlängd ST-
tjänst och senarelagd specialistläkarlön
(Tabell 1).

Vetenskapsrådet lät nyligen intervjua
425 läkarstuderande och 182 AT-läkare
angående forskning och klinisk tjänst-
göring [3]. Rapportförfattarna konstate-
rar att »dålig ekonomisk kompensation
för forskning« och »ökad arbetsbelast-
ning« är de främsta skälen till att medi-
cine kandidater och AT-läkare inte bör-
jar forska (Figur 1). I diskussionsdelen
skriver de (sidan 13): »Vidare måste ar-
betsgivaren ta ansvar för att kliniker som
genomgår en forskarutbildning och en
fortsatt forskarkarriär har en löneutveck-
ling som är konkurrenskraftig.«

Detta är inte fallet idag.

Handlingsplan
Vi anser det synnerligen rimligt och mo-
tiverat att viss tid för forskning accepte-
ras i ST-tjänsten utan att denna förlängs.
Forskarutbildningen ökar ST-läkarens
kompetens att ta till sig nya kunskaper
och kanske i många fall effektiviserar ut-
nyttjandet av den kliniska ST-utbild-
ningen. Forskning innebär ett mervärde
för patienter, kollegor och för ST-läka-
ren själv. Att under sin forskarutbildning
lära sig att kritiskt värdera artiklar, söka
i medicinska databaser, ha ett veten-

skapligt förhållningssätt och kunna ve-
tenskapliga metoder ger ett bättre pati-
entomhändertagande som önskad bief-
fekt. Forskning ger dessutom ofta en
spjutspetskompetens inom ett visst om-
råde. 

Vi föreslår därför att man oavsett
tjänstgöringsort eller finansieringssätt
ska ha rätt att räkna in 10 månaders
forskning i sitt ST-block utan att detta
förlängs. Detta motsvarar 2 månaders
forskning per år, det vill säga en sjättedel
av tjänstgöringstiden. Redan idag har
man rätt att vara frånvarande en sjättedel
av sin AT-tjänst på grund av forskning
eller föräldraledighet utan att AT för-
längs. En motsvarande reform av speci-
alistutbildningen skulle inte helt upphä-
va de ekonomiska skillnader som råder
mellan forskande och icke-forskande
ST-läkare (och mellan olika universi-
tetssjukhus i landet), men skulle vara ett
sätt att få bukt med de värsta missförhål-
landena. 

Därmed tror vi också att intresset för
forskning bland ST-läkare skulle öka,
liksom viljan att fortsätta forska efter
disputation. En utebliven markering från
ansvariga parter – såväl landstingen, Lä-
karförbundet som Socialstyrelsen – i
detta ärende riskerar att ytterligare ur-
holka intresset för forskning bland yng-
re läkare i Sverige. På sikt är patienterna
de stora förlorarna om vi väljer att inte
agera. 

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Vi har självklart ett ekonomiskt
intresse vad gäller ST-läkares ekono-
miska villkor visavi forskning; det är
själva syftet med artikeln (!). Något an-
nat jäv föreligger ej. 
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Figur 1. Skäl som 182 AT-läkare anser talar emot att de ska satsa på forskning i
framtiden. Figuren redovisar de fyra av tio ursprungliga kategorier/skäl med högst
medelpoäng. Figuren är baserad på data från Holmvall K, Wallberg-Henriksson H.
Läkarstuderandes och AT-läkares syn på medicinsk forskning. Stockholm: Vetenskaps-
rådet; 2003. Figuren publiceras med tillstånd från källpublikationens författare.
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