
Högskoleprovet får ökad tyngd
redan nästa år, och på sikt kan
ett särskilt inträdesprov med me-
dicinsk profil bli aktuellt. Med de
förändringarna vill en arbets-
grupp öka rättvisan i antagning-
en till läkarprogrammet.

❙ ❙ – Gymnasiebetygen fungerar inte
längre som främsta urvalsinstrument ef-
tersom så många elever kommer upp i
maxbetyget 20,0, säger professor Per
Lindström vid Umeå universitet.

Han leder den arbetsgrupp med re-
presentanter för samtliga sex lärosäten
med medicinska grundutbildningar som
undersöker olika lösningar.

Gruppen vill att 50 procent av stu-
denterna antas från en kvot som grundar
sig på både gymnasiebetyg och högsko-
leprov. Enligt förslaget ska kvoten för
enbart gymnasiebetyg reduceras till 20
procent, vilket kan jämföras med nuva-
rande runt 60 procent vid flera lärosäten.

– Vi har fått en situation där flera
hundra sökande med toppbetyg lottas
bort vid varje antagning. Så kan vi inte
ha det, och problemet har blivit alltmer
akut sedan 2001, då vi först började se
tendenser i den här riktningen, säger Per
Lindström.

Han ser ändå inte den ökade tonvik-
ten på högskoleprovet som någon ge-
nomgripande förändring och påpekar att
två tredjedelar av studenterna som antas
till läkarprogrammet gjort provet.

Speciellt intagningsprov
Målsättningen är att den nya antagnings-
modellen ska gälla från höstterminen
2005. Men tidtabellen förutsätter att ar-
betsgruppens förslag får stöd av de sex
universiteten och att Högskoleverket ger
sitt tillstånd.

På längre sikt kan ett speciellt inträ-
desprov bli avgörande för antagning till
läkarutbildningen.

– Begreppet domänprov används re-
dan av Högskoleverket, och man håller
på att ta fram ett prov för tekniska ut-
bildningar. Vi är intresserade av att ut-
veckla ett liknande prov för det medi-
cinska området – ett poängsystem som
bättre än nuvarande betyg och högskole-
provet hjälper oss att välja ut studenter
bland alla som är kvalificerade att läsa
till läkare, säger Per Lindström.

Han tror att ett inträdesprov av det
slaget kan bli aktuellt tidigast 2007.

Fredrik Mårtensson

frilansjournalist
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Läkarprogrammets
intagning görs om

Aktuellt och reportage

Pengar till forskning om
antibiotikaresistens
❙ ❙ Ett treårigt forskningsprojekt som ko-
ordineras från Svenska Smittskydds-
institutet har fått tre miljoner euro för sitt
arbete med att undersöka faktorer som är
av betydelse för antibiotikaresistens hos
pneumokocker. I projektet deltar 14
forskargrupper från Sverige, Portugal,
Storbritannien, Island, Tyskland, Tjeck-
ien och USA. Koordinator är Birgitta
Henriques Normark, chef för avdelning-
en för bakteriologi vid Smittskyddsinsti-
tutet. (LT)

❙ ❙ Den senaste tiden har kritik framförts
mot arrangemang anordnade av läkeme-
delsindustrin riktade till läkare. Stock-
holms läkarförening anser dock att en
viktig poäng vad gäller läkemedelsin-
dustrins utbildning till läkare har tappats
bort i debatten; att utbildningen är nöd-
vändig för att läkarna ska få kunskap om
nya terapeutiska metoder. »Vilken pati-
ent vill möta en läkare med gamla kun-
skaper?« undrar Thomas Flodin, ordfö-
rande i Stockholms läkarförening, i ett
pressmeddelande. 

– Vi vill att debatten ska bli lite mer
nyanserad. Det finns ett behov av vida-
reutbildning, och arbetsgivaren måste ta
ett ansvar för att bibehålla läkarnas ut-
bildning. Vad vi ser nu är att alla utbild-
ningsarrangemang med industrin panik-
artat ställs in, säger Thomas Flodin.

– Det bästa hade naturligtvis varit om
landstinget stått för kostnaderna. Men
nu har landstinget medvetet accepterat
att övervältra dessa till industrin. Att
landstinget överlåter den strategiska frå-

gan om läkarnas utbild-
ning till någon annan är
värt kritik, men det går
inte att kritisera läkare
som söker sig till det ut-
bildningsalternativ som
finns, menar han.

Stockholms läkar-
förening ska nu delta i
diskussioner med Stockholms läns
landsting och industrin om att hitta lång-
siktigt hållbara etiska regler. 

– I den diskussionen måste också tas
upp vem som ekonomiskt ska stå för ut-
bildningen – landstinget eller industrin.
(LT)

Sjukhus i Eksjö får
representera kvalitet
❙ ❙ Höglandssjukhuset i Eksjö har utsetts
att representera Sverige vid en europeisk
kvalitetskonferens i Rotterdam i septem-
ber. Motivet är att sjukhuset har gjort ett
utvecklingsarbete som resulterat i mins-
kad stress hos personalen, mer nöjda pa-
tienter och minskade utgifter. Övriga re-
presentanter är Livsmedelsverket och
Vägverket. Det meddelar Finansdepar-
tementet i ett pressmeddelande. (LT)

Läkarförbundet väljer
ny ordförande
❙ ❙ Läkarförbundets ordförande Bern-
hard Grewin ställer inte upp för omval
vid fullmäktige i vår. Beskedet, som var
väntat, lämnade han vid förbundets
centralstyrelses möte i förra veckan.
Fram till den 29 mars har delföreningar-
na på sig att föreslå kandidater till ny
ordförande. Valberedningen, som består
av Gunnar Sandberg, Daga Byfors,
Torsten Gadd, Olof Rask och Suzanne
Kuylenstierna, konstituerar sig och väl-
jer ordförande för sitt arbete den 1 mars.
(LT)

Rohypnol upphör
❙ ❙ Läkemedlet Rohypnol, välkänt inom
den psykiatriska vården, ska avregistre-
ras från den 30 april i år på grund av låg
försäljning. Kvar på marknaden finns
dock generikapreparat som innehåller
flunitrazepam. (LT)

Ensidig bild av läkarnas vidareutbildning 

Långa sjukskrivningar
minskar

❙ ❙ De långa sjukskrivningarna har mins-
kat. I slutet av november 2003 hade
132 000 personer varit sjukskrivna läng-
re tid än ett år, vilket var 3 400 färre än
månaden innan. Bakom nedgången lig-
ger huvudsakligen att färre sjukskriv-
ningar passerar ettårsgränsen. 

Anna Hedborg, generaldirektör vid
Riksförsäkringsverket, tror att minsk-
ningen är ett resultat av försäkringskas-
sornas arbete men även att den allmänna
debatten om långa sjukskrivningar har
påverkat enskilda, arbetsgivare och lä-
kare. (LT)

Thomas
Flodin
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