
Ett urval valfria kurser vid lä-
karutbildningarna tillgängliga på
distans för läkarstuderande i hela
landet. Så kan Nätuniversitetet
användas inom läkarutbildning-
en. Det menar Mats Ericson, ge-
neraldirektör för Nätuniversite-
tet, som bildades för snart två år
sedan.

❙ ❙ Nätuniversitetet är ett samarbete mel-
lan 35 av landets universitet och högsko-
lor och erbjuder det samlade utbudet av
högskolornas och universitetens IT-
stödda distansutbildningar. Nätuniversi-
tetet startade den 1 mars 2002, och de
första kurserna gavs höstterminen 2002.
Förra året gavs drygt 2 000 kurser vid
drygt 3 000 tillfällen. Nätuniversitetet
hade knappt 140 000 sökande till unge-
fär 60 000 kursplatser.

Men där finns inga kurser som hör till
läkarutbildningen.

– Läkarutbildningen är väldigt stan-
dardiserad, och det har inte funnits något
incitament att göra grundutbildningen
nätbaserad. Men på senare år har man
släppt loss lite med valfria kurser, och
det kan tänkas att de görs tillgängliga för
distansutbildning, säger Mats Ericson,
docent vid Karolinska institutet, profes-
sor i industriell arbetsvetenskap vid
Kungliga tekniska högskolan och gene-
raldirektör för Myndigheten för Sveri-
ges nätuniversitet.

Om ett urval av alla valfria kurser vid
läkarutbildningarna görs tillgängliga för
alla får de läkarstuderande ett större ut-
bud kurser att välja på.

Ett annat användningsområde som
Mats Ericson ser framför sig riktar sig
mot den färdiga läkaren, som vill bredda
sin kompetens för att till exempel göra
en chefskarriär.

– Det finns mängder med randkom-
petensutbildning för läkare inom till ex-
empel pedagogik, ekonomi, sociologi
och juridik. För läkare är den stora
poängen med Nätuniversitetet tillgång-
en till fort- och vidareutbildning.

– Systemet med IT-baserad di-
stansundervisning är lättare för dem med
tidigare studievana. Nätuniversitetets
utbud kan användas både av dem som re-
dan har akademisk utbildning och av den
som vill läsa vid sidan av ordinarie pro-
gram. Läkarstuderande skulle kunna ta
kurser parallellt, säger Mats Ericson.
Det som krävs är självdisciplin.

Det utbud som universiteten och
högskolorna hittills gjort tillgängligt för

distansutbildning via nätet fördelar sig
med samhällsvetenskapliga kurser 26
procent, humanistiska kurser 18 pro-
cent, naturvetenskap och teknik (fram-
för allt datavetenskap och miljö) 33 pro-
cent, medicin och vård 15 procent samt
undervisning 7 procent. Inom området
medicin och vård går det till exempel att
läsa till specialistsjuksköterska på di-
stans. Hela utbildningen till socionom
och arbetsterapeut finns också på Nät-
universitetet.

Uppläggningen av utbildningarna va-
rierar och styrs av det lärosäte som ger
respektive utbildning. Förr innebar di-
stansutbildning att man då och då åkte
till utbildningsorten. Med Nätuniversi-
tetet håller det på att ändras, och antalet
sammankomster under en utbildning
minskar. 30 procent av Nätuniversitetets
kurser under 2003 hade inte någon obli-
gatorisk samling på en kursort utan kun-
de läsas helt och hållet över nätet. Hös-
ten 2002 var den siffran 10 procent. 

– Erfarenheten hittills är att den nät-
baserade utbildningen inte ska vara allt-
för högteknologisk. Även om det är ro-
ligt med fläskigt bredband har många
bara tillgång till modem. Det innebär att
den nätbaserade utbildningen fortfaran-
de är ganska textbaserad, säger Mats
Ericson.

Inom den nätbaserade distansutbild-
ningen använder man sig framför allt av
e-post, chatgrupper och diskussionsfora.
I viss utsträckning finns även inspelade
föreläsningar, och man kan göra simu-
leringar och styra laboratorieutrustning. 

Nätbaserad distansutbildning är inte
ett svenskt fenomen utan finns i hela
världen. Internationellt finns ett stort ut-
bud. Längst har Australien och Kanada
kommit.

Kristina Johnson

frilansjournalist
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Aktuellt och reportage

Nätuniversitet ger nya
möjligheter till lärande

Hela kursutbudet finns på webbplatsen
www.netuniversity.se under »söka
utbildning«. 

JämO kritiserar 
sjukvård på Österlen
❙ ❙ Närsjukvården Österlen AB klarar
inte Jämställdhetslagens krav. Enligt
Jämställdhetslagens 5 § ska arbetsgiva-
ren underlätta för arbetstagare av båda
könen att förena förvärvsarbete med för-
äldraskap. Jämställdhetsombudsman-
nen (JämO) har granskat 40 arbetsgiva-
re från olika branscher ur just den aspek-
ten. 

De flesta, bland annat S:t Görans
sjukhus och Sophiahemmet i Stock-
holm, klarade granskningen, men det
gjorde alltså inte Närsjukvården Öster-
len som ansvarar för sjukhuset i Sim-
rishamn och flera vårdcentraler i områ-
det. Främst är Jämo kritisk till att När-
sjukvården Österlen inte kunnat visa hur
man tänkt följa upp planerade åtgärder.
JämO kommer därför att granska de
kuggade företagens hela jämställd-
hetsplaner nästa år. (LT)

Allt fler äldre mår
bättre – och sämre
❙ ❙ Den subjektiva hälsan klassades 2002
som god av 56 procent av ålderspensio-
närer, jämfört med 50 procent 1988/89.
Det framkom när Socialstyrelsen i förra
veckan redovisade en lägesrapport om
vård och omsorg av äldre. Att fler äldre
anser sig må bra kan ses i samtliga ål-
derskategorier. Bland dem som är minst
90 år värderade 42 procent sin hälsa som
god 2002, i jämförelse med 38 procent
vid föregående mätning. 

Men det var också fler som skattade
sin hälsa som dålig. Av de som var 80 till
89 år skattade 22 procent sin hälsa som
dålig 2002, jämfört med 20 procent
1988/89. Motsvarande siffror bland
samtliga tillfrågade över 65 var 14 re-
spektive 13 procent. Däremot har ande-
len äldre som skattar sin hälsa som »nå-
gorlunda« minskat, 1988/89 bedömde
36 procent av de tillfrågade från 65 år
och uppåt sin hälsa som »någorlunda«
jämfört med 31 procent 2002. (LT)

Sylf får ny 
ordförande
❙ ❙ Inför Sveriges yngre läkares för-
enings (Sylf) fullmäktige i mars föreslår
valberedningen Charlotta Sävblom till
ny ordförande efter Ulrika Nilsson.
Charlotta Sävblom är doktorand på av-
delningen för klinisk kemi, Wallenberg-
laboratoriet på Universitetssjukhuset
MAS i Malmö. Hon är också ordförande
i MYLF, Malmö yngre läkares förening,
och ledamot i Malmö läkarförening. (LT)


