
Lennart Persson, professor i neu-
rokirurgi, har utsetts att utreda
vilka effekter Socialstyrelsens
förslag till ny specialitetsindel-
ning kan få på forskning och ut-
bildning.

❙ ❙ Socialminister Lars Engqvist utsåg i
torsdags Lennart Persson, professor i
neurokirurgi och chef för Neurocentrum
vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, att
göra den kompletterande utredningen
rörande de medicinska specialiteterna. I
oktober förra året beslutade Socialde-
partementet att en kompletterande utred-
ning behövdes innan man kan ta beslut.
Nu är direktiv och utredare klara, och se-
nast den 30 oktober i år ska utredningen
vara avslutad.

Uppdraget är att analysera och redo-
göra för de konsekvenser som Socialsty-
relsens förslag »kan medföra för rekry-
tering till den kliniska forskarutbild-
ningen och forskningen, samt för grund-
utbildningen för läkare. Eventuella kon-
sekvenser för rekryteringen till vissa
specialiteter ur ett könsperspektiv bör
också belysas«, står det i direktiven.

– Om jag finner det motiverat utifrån
den analysen kan jag föreslå ändringar

av specialistutbildningens utformning,
säger Lennart Persson.

– Det är naturligtvis ett svårt och
grannlaga uppdrag. Specialistutbild-
ningen är en viktig komponent i de me-
dicinska fakulteternas del av det svenska
hälso- och sjukvårdssystemet.

I januari 2003 lämnade Socialstyrel-
sen sitt förslag till ny indelning av de me-
dicinska specialiteterna. Förslaget inne-
bar bland annat bredare kompetens för
många specialiteter och ett system med
bas-, gren- och tilläggsspecialiteter som
i sin tur innebar att utbildningstiden för
många specialiteter skulle förlängas
med mellan ett och ett halvt och två och
ett halvt år. 

Under remisstiden hävdade många
specialitetsföreningar att en förlängning
av utbildningstiden skulle minska viljan
att välja en sådan specialitet. De medi-
cinska högskolorna hävdade att längre
utbildningstid skulle leda till ökade svå-
righeter att rekrytera forskare. Läkarför-
bundet hävdade att en längre utbild-
ningstid skulle bli svår att kombinera
med en forskningskarriär och få allvarli-
ga konsekvenser för klinisk forskning,
kvalitet och utveckling. 

Lennart Persson vill idag inte säga

något om ut-
bildningsti-
dens längd.

– Det är
alldeles för
tidigt. Jag
vill ha ett öp-
pet sinne,
lyssna och
fundera in-
nan jag har
egna åsikter.

Lennart Persson var huvudansvarig
för forskningsfrågorna i Socialdeparte-
mentets översyn av den högspecialisera-
de vården. Förslaget blev klart i höstas
och är nu ute på remiss.

– Den kunskap som finns redovisad
där kommer att ligga som en grund även
i det här projektet, och jag kommer att
hålla mig underrättad om hur det går.
Hur vi organiserar den högspecialisera-
de vården har betydelse för hur specia-
listutbildningen kan organiseras. Till ex-
empel får en koncentration av behand-
lingar omedelbart en påverkan på speci-
alistutbildningen.
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