
❙❙ Att läkarstudenter väljer att forskarut-
bilda sig är en förutsättning för att läka-
re ska vara en kraft att räkna med i fram-
tidens medicinska forskning. Därför har
uppgifterna att medicinare tappar mark
på institutionerna väckt starka reaktio-
ner. Det råder stor enighet om att nya
medicinska rön måste kunna överföras
till behandlingsmetoder i sjukvården,
att den medicinska forskningen utan
just ett medicinskt perspektiv riskerar
att alltmer förlora sig i molekylärbiolo-
giska exkursioner och att även framti-
dens läkarstudenter behöver utbildas av
läkare. 

Enigheten om problemets betydelse
har dock inte lett till dess lösning. Att
döma av dagens doktorandrekrytering
kommer framtidens professorer i fysio-
logi, neurovetenskap och mikrobiologi
inte att vara läkare. 

Hinder för läkarstudenters forskning
Vetenskapsrådet har nyligen kartlagt lä-
karstudenters inställning till medicinsk
forskning. Sammanfattningsvis uppvi-
sar läkarstudenter ett svalt intresse, och
på frågan vad de vill göra när de fått sin
legitimation säger sig över 80 procent
vilja arbeta som läkare inom vården eller
som läkare med begränsat inslag av
forskning. Endast någon procent av lä-
karstudenterna säger sig vilja arbeta som
forskare med liten del kliniskt arbete [1].

Om få läkarstudenter vill forska, är
det än färre som faktiskt gör det. De se-
naste åren har rekryteringen av medici-
nare till forskning minskat drastiskt. Till
exempel antogs ingen läkarstudent till
preklinisk forskarutbildning vid Lunds
universitet år 2002 [2].

Minst lika intressanta är undersök-
ningsresultaten om vilka för- och nack-
delar studenterna ser med att satsa på
forskning. Studenter på läkarutbildning-
ens sjunde termin anger intellektuell
nyfikenhet och stimulans samt ett mer
varierande arbete som huvudskäl att sat-
sa på forskning, medan de viktigaste
skälen för att inte forska är ökad arbets-
belastning och dålig ekonomisk kom-
pensation. 

Vetenskapsrådets rapport visar med
all tydlighet att en stor del av framtidens
läkare inte ser avancerad forskning som
ett naturligt inslag i deras läkargärning.
Talande är också resultatet från Läkar-
förbundets senaste grundutbildnings-
enkät där nyligen legitimerade läkare
ombads gradera vikten av olika mål i sin
läkarutbildning. Målet att utbildningen
ska utveckla studentens vilja att forska
får med råge lägst betyg [3].

Tillsammans visar undersökningarna
att dagens läkarutbildning inte förmår
entusiasmera studenterna till forskning
och att anställningsvillkoren, ifråga om
både lön och arbetsbelastning, utgör vik-
tiga hinder för den läkarstudent som fun-
derar på en forskarutbildning.

Bättre marknadsföring
För att kunna rekrytera läkarstudenter
till forskning krävs insatser på flera om-
råden. Läkarutbildningen måste bli bätt-
re på att entusiasmera. I Vetenskaps-
rådets undersökning anser studenter på
termin 1 att skälet »skapa en bättre vård«
är dubbelt så viktigt för att de ska satsa
på forskning som det är för studenter på
termin 7 och för AT-läkare. 

Alla fakulteter och universitetsklini-
ker måste anstränga sig för att bevara de
nyantagnas intresse och marknadsföra
forskning som ett sätt att förena naturve-
tenskaplig nyfikenhet med patientnytta.
Av största vikt är också att förebilder
som illustrerar möjliga karriärvägar för
forskande läkare, gärna med varierande

mängd klinisk verksamhet, presenteras
tidigt i utbildningen. 

Bättre villkor
Anställningsvillkoren måste förbättras
både för läkarstudenter som vill prova på
forskning och för dem som väljer att
forskarutbilda sig. Det gynnar inte fors-
karrekryteringen att den läkarstudent
som sommararbetar som undersköterska
tjänar bättre än den som väljer en som-
mar på laboratoriet. Villkorsmässigt
lockar knappast en fyraårig forskarut-
bildning, med hälften av tiden på utbild-
ningsbidrag och dålig lön, jämfört med
en riktig anställning som AT-läkare. 

Lönerna för forskande läkarstudenter
måste kunna konkurrera med lönerna för
dem som påbörjar en klinisk karriär, och
alla läkarstudenter som bedriver dokto-
randstudier ska erbjudas en doktorand-
tjänst.

Bättre finansiering och registrering
Studentens beslut att inleda en forskar-
utbildning, och handledarens beslut att
acceptera ett långsiktigt ansvar för stu-
denten, måste underlättas genom enkla-
re regler och förbättrade incitament. Me-
dicinsk forskning betalar sig genom pa-
tientnytta, att läkarstudenter lockas till
forskning är alltså god ekonomi för sam-
hället. Men så är nödvändigtvis inte fal-
let för den enskilde handledaren. För
denne kan det vara ekonomiskt bättre
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Sänkt gräns för doktorandregistering 
ger fler läkarstudenter till forskningen

Att fler läkarstudenter väljer forskarutbildning är viktigt för sjukvår-
den, läkarutbildningen och den medicinska forskningen. För att få fler
läkarstudenter att välja forskarutbildning anser vi bl a att läkarutbild-
ningen måste bli bättre på att entusiasmera studenterna för forsk-
ning, att anställningsvillkoren måste förbättras och att kraven för
doktorandregistrering måste sänkas från dagens 120 poäng till 80.
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”Karolinska institutet har in-
fört ett MD–PhD-program
med central finansiering av
sex forskarutbildnings-
platser för tandläkar- och
läkarstudenter. Liknande
satsningar i större skala är
synnerligen välkomna över
hela landet.

➨



ANNONS

ANNONS



med doktorander som har annan grund-
utbildning i botten, forskar fyra år i
sträck på heltid och snabbare når publi-
cerbara resultat. 

Staten måste via de medicinska
fakulteterna ta ett ökat ansvar för finan-
sieringen. Karolinska institutet har in-
fört ett MD–PhD-program med central
finansiering av sex forskarutbildnings-
platser för tandläkar- och läkarstudenter.
Liknande satsningar i större skala är syn-
nerligen välkomna över hela landet.

Även för den »vanliga« läkarstuden-
ten måste forskningen kunna inledas na-
turligt under läkarutbildningen. På fler-
talet fakulteter har studenterna efter två
års studier på läkarutbildningen inhäm-
tat de kunskaper som krävs för experi-
mentell forskning. Den som vill registre-
ra sig som doktorand måste dock vänta
ytterligare ett år för att uppnå de 120
högskolepoäng som idag krävs. Då har
ett naturligt tillfälle för studieuppehåll

passerats. Endast halva utbildningen
återstår, och de prekliniska kunskaperna
har blivit ett år äldre. 

Vi anser att inträdet i forskarutbild-
ning bör underlättas genom att läkarstu-
denter tillåts registrera sig som dokto-
rander efter 80 poängs studier på lä-
karutbildningen. På läkarutbildningen
utgörs skillnaden mellan 80 och 120
poäng av ett års inledande steg på klini-
ken. Det gör inte den läkarstudent som
vill forska experimentellt och prekli-
niskt mer förberedd.  

Fakulteternas ansvar
MSFs förslag ålägger de medicinska fa-
kulteterna ett stort ansvar. De får statliga
anslag för att producera god medicinsk
forskning. I det uppdraget ingår att re-
krytera läkarstudenter till forskningen. 

Det har spekulerats i om forsknings-
intresserade studenter sållas bort redan i
antagningen och att förstärkta rekryte-
ringsinsatser därmed skulle vara me-
ningslösa. Siffror från Karolinska insti-
tutet, det lärosäte som i störst utsträck-
ning använder sig av alternativ antag-
ning med intervju, tyder dock på motsat-
sen. Vid MSFs symposium om läkarstu-
denterna och forskningen vid riks-
stämman 2003 framkom att det låga
forskningsintresset är manifest i alla ur-
valsgrupper. Lösningar måste därför sö-
kas inom utbildningen.

Forskningens framtid
Ytterst handlar rekrytering av läkarstu-
denter till forskning om både forskning-
ens och läkarkårens framtid. När ingen-
jörer, cellbiologer och biomedicinare tar
över ansvaret för läkares tidiga utbild-
ning kommer skillnaden mellan prekli-
nik och klinik att ytterligare förstärkas.
På sikt kan det leda till en förskjutning av
läkares kompetens mot allt grövre för-
klaringsmodeller och en mer hantverks-
mässig läkarutbildning. Då kommer
andra yrkesgrupper att styra den medi-
cinska utvecklingen.

En dålig rekrytering av medicinare
riskerar att bli självförstärkande efter-

som forskningsintresserade läkarstu-
denter eller läkare kommer att söka sig
utomlands när läkares perspektiv i den
svenska forskningen försvinner. 

Vi tror att våra förslag kan bidra till
att fler läkarstudenter kan välja en fors-
karutbildning. Antalet forskande medi-
cinare måste öka för den framtida vår-
dens och läkarutbildningens skull. Men
också för forskningens egen.

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.
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❙ ❙ Fakta 

MSFs program för rekrytering av läkarstudenter till forskning

• Sänkt gräns för doktorandregistrering till 80 högskolepoäng.
• Bättre marknadsföring av forskning i läkarutbildningen.
• Högre lön för forskande läkarstudenter.
• Doktorandtjänst åt alla läkarstudenter som bedriver doktorandstudier.
• Fler centralt finansierade forskarutbildningsplatser.

Sömnforskning.
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