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Aktuellt och reportage

Det är oklart hur många läkare
som drabbas av nedskärningarna
i Stockholm. Stockholms läkar-
förening har hittills inte kunnat få
besked om hur många som inte
får tidsbegränsade anställningar
förlängda.

❙ ❙ Omkring 1 600 landstingsanställda
berörs på ett eller annat sätt av nedskär-
ningarna i Stockholm, enligt landsting-
ets centrala beräkningar. Efter ompla-
ceringar och annat skulle enligt samma
beräkningar endast en enda läkare behö-
va bli uppsagd. Det är en siffra som
Stockholms läkarförening ställer sig
skeptisk till. 

– De anser att det rör sig om en läka-
re, men den siffran har låg trovärdighet,
säger Thomas Flodin, ordförande i
Stockholms läkarförening.

I praktiken kan det röra sig om många
fler, menar läkarföreningen. Läkare som
slutar på grund av att deras anställningar
inte förlängs är nämligen inte medräkna-
de i de 1 600 anställda. Hur många såda-
na läkare, vars kontrakt löper ut under
2004, kan adderas till denna grupp? Det
undrar läkarföreningen, men har hittills
inte lyckats få svar från landstinget och
den grupp som tar fram centrala riktlin-
jer för personalneddragningarna.

– Nej, i Viola-gruppen räknar vi inte
på det sättet, hur många vikariat som
upphör, säger landstingets personaldi-
rektör Agnes Günther.

Många tidsbegränsade anställningar
På universitetssjukhus kan det finnas
tidsbegränsade anställningar av många
slag: vikariat, AT-block, ST-block och
specialisttjänster. Vid universitetssjuk-
hus eller så kallade undervisningssjuk-
hus är de två senare typerna av tjänster

av tradition tidsbegränsade så kallade
LUS-tjänster, ursprungligen för att sti-
mulera till rörlighet mellan universitets-
sjukhus och andra sjukhus. I praktiken
har de förlängts, och Stockholms läkar-
förening vill att dessa tjänster därför om-
vandlas helt till tillsvidareanställningar
så som skett i Göteborg. Men plötsligt är
läget annorlunda i Stockholm. En sjuk-
husläkare som arbetat i sju, åtta år kan
plötsligt få veta att hennes eller hans an-
ställning inte förlängs som ett resultat av
anställningsstoppet.

– Man låtsas som det är naturlig av-
gång, men för den som drabbas är det
inte särskilt naturligt, säger Thomas Flo-
din.

Han gissar att läkare med tidsbegrän-
sade anställningar kan utgöra 25–30
procent av läkarna vid en universitets-
klinik i Stockholm.

Efter att läkarföreningen i ett öppet
brev bett landstingsdirektör Sören
Olofsson att medverka till att ta fram
uppgifter om hur många Stockholmslä-
kare som kan drabbas på detta sätt ska
föreningen och landstingsdirektören
träffas den här veckan.

– Jag tror i grunden att vi har samma
intresse. Frågan är värd att diskutera, sä-
ger Sören Olofsson.

Elisabet Ohlin

Oklart hur läkare 
i Stockholm drabbas

Regeringen vill ha ny 
doktorsutbildning
❙ ❙ Regeringens förslag till ny doktorsut-
bildning ska stärka svensk forskning
långsiktigt och bland annat bidra till
ökad internationell rörlighet och en tyd-
ligare väg genom utbildningssystemet. 

Förslagen i betänkandet En ny dok-
torsutbildning innebär en utveckling av
en examensstruktur, där en treårig dok-
torsutbildning bygger på en tvåårig mas-
terutbildning. Enligt förslaget ska det
vara möjligt att få en anställning som
doktor under två år direkt efter doktors-
examen, en anställning som ger möjlig-
het att starta egen forskning och att
vistas utomlands eller vid annat lärosäte. 

Den individuella utbildningsplanen
under doktorsutbildningen ska enligt
förslaget utformas som en överenskom-
melse mellan högskolan och doktoran-
den. Finansieringen ska vara tryggad un-
der hela doktorandanställningen, och
doktoranden ska alltid ha mer än en
handledare. (LT) 
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❙ ❙ Underlätta forskning under ST-tjänst-
göringen genom att en viss specificerad
tid, exempelvis två månader per år, ingår
i målbeskrivningen för ST och därige-
nom kan tillgodoräknas i ST. Det före-
slår Malmö yngre läkares förening
(Mylf) i en motion till Sveriges yngre lä-
kares förenings (Sylf) fullmäktige. I
samma motion efterlyses en nationell in-
ventering av forskningsvillkoren under
ST. 

Mylf pekar i sin motion på bland an-
nat det faktum att forskning under ST
ofta leder till en försämrad löneutveck-
ling jämfört med dem som inte forskar,
eftersom specialistkompetensen skjuts
upp. Dessutom »glöms« forskande ST-
läkare ofta bort i lönerevisionen efter-
som läkaren inte befinner sig i klinisk
tjänstgöring.  

Sylfs styrelse föreslår dock att full-
mäktige beslutar att avslå Mylfs önske-
mål att Sylf ska verka för att viss forsk-
ningstid ska ingå i målbeskrivningen för
ST. Styrelsen menar att det vore olyck-
ligt om Sylf fixerade sig vid att en viss
tid av forskningen ska räknas. Forskning
borde kunna bedrivas under de fem år
ST-tjänstgöringen pågår, menar styrel-
sen, bland annat genom en god planering
av den kliniska tjänstgöringen.  

Styrelsen bifaller dock motionens
förslag om en nationell inventering av
forskningsvillkor för ST. (LT)

Förslag om avgränsad
forskningstid för ST

»Man låtsas som
det är naturlig

avgång, men för
den som drabbas är

det inte särskilt
naturligt«, säger
Thomas Flodin,

ordförande i
Stockholms

läkarförening.

❙ ❙ Världens första nationella system för
insamling av misstag och fel inom hälso-
och sjukvården införs nu i England och
Wales. Syftet med The national re-
porting and learning system (NRLS) är
att öka patientsäkerheten. All informa-
tion rapporteras in anonymt, varken
vårdpersonal eller patienter som är in-
volverade i händelser kan identifieras.
Den mesta informationen till NRLS tas
från befintliga lokala rapporterings-
system.   

På det lokala planet ska NRLS kunna

bidra till snabba åtgärder, och på det na-
tionella planet är det tänkt att informa-
tionen bland annat ska bidra till att åter-
kommande händelsemönster inom häl-
so- och sjukvården kan identifieras och
åtgärdas. 

NRLS bygger på erfarenheterna
inom andra sektorer, bland annat de rap-
porteringssystem som används inom
flygindustrin. Det nationella systemet
har föregåtts av lokala pilotsystem som
testades på 28 platser i England och
Wales under år 2001. (LT)

England inför system för misstag inom vården


