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Aktuellt och reportage
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ONSänk kravet för att få registrera
sig som doktorand från 120 av-
klarade poäng på läkarutbild-
ningen till 80 poäng. Då kommer
fler medicine studerande att in-
tressera sig för forskning, tror
Medicine studerandes förbund,
MSF. Läkarförbundet stöder för-
slaget. 

❙ ❙ Allt färre läkare och medicine stude-
rande intresserar sig för forskning. Vid
exempelvis Lunds universitet fanns
2003 ingen läkare eller medicine stude-
rande bland de nyregistrerade doktoran-
derna inom preklinisk forskning på den
medicinska fakulteten. Ett av flera pro-
blem är behörighetskraven för att regi-
strera sig som doktorand, menar MSF. 

I en statlig utredning som nu är ute på
remiss föreslås en höjning av grundkra-
ven till avklarade 160 poäng för att kun-
na registreras som doktorand. MSF vill
gå åt motsatt håll. Ska medicine stude-
rande lockas till forskning bör det ske då
grundutbildningen innehåller moment
som känns forskningsrelevanta. Efter
två års läkarstudier, med mycket prekli-
niska moment, inträder på de flesta fa-
kulteter de kliniska momenten. 

Därför föreslår nu MSF i en motion
till Läkarförbundets fullmäktige att för-
bundet ska verka för att kraven för att få
registrera sig som doktorand sänks från
nuvarande 120 poängs avklarade läkar-
studier, till 80 poäng. MSF vill dock att
kravet på 120 poäng för att disputera
kvarstår. 

»Höjda krav fel väg att gå«
– Att höja kraven är helt fel väg att gå.
Det är viktigt att ganska tidigt i utbild-
ningen varva med först preklinisk forsk-
ning, och sedan kliniska studier. Den här
varvningen har visat sig vara mycket
produktiv och gett stor patientnytta, sä-
ger MSFs ordförande Johan Zelano. 

– Idag har vi ett stort problem genom
att den prekliniska forskningen blir allt
mer molekylärbiologisk och allt mindre
relevant för patienterna. Dessutom ris-
kerar vi hamna i ett läge, då det inte läng-
re finns några medicinare kvar som un-
dervisar i prekliniska utbildningsmo-
ment på läkarutbildningen.  

Läkarförbundets centralstyrelse, CS,
har inte tidigare specifikt arbetat med
frågan gällande utbildningskrav för att

få registrera sig som doktorand. I yttran-
det på MSFs motion pekar CS på att det
i Högskoleförordningen förvisso ges ut-
rymme för undantag från kravet på 120
poäng, men då endast för enskilda sö-
kande. CS ställer sig därför bakom
MSFs krav på förändrad behörighets-
gräns. 

Att Läkarförbundet centralt tidigare
inte engagerat sig i frågan ser Johan Ze-
lano som ganska naturligt:

– Det är vi studenter som ser proble-
met och det är från oss som kravet ska
komma. Kanske borde vi ha fört fram
dessa krav tidigare, men problemet har
blivit allt mer omfattande och känns nu
mer aktuellt än någonsin tidigare. 

Fler forskarutbildningsplatser
Men behörighetskraven är bara ett av
hindren för att få medicine studerande
att börja forska. Den ekonomiska biten
är ett minst lika stort hinder och MSF fö-
reslår i motionen till fullmäktige att Lä-
karförbundet även verkar för att fler fa-
kultetsfinansierade forskarutbildnings-
platser inrättas. 

Som den ekonomiska situationen ser
ut på institutionerna, med krav på allt

snabbare resultat av forskningen, riske-
rar de medicine studerande att hamna i
kläm. Dessutom är det svårt för den en-
skilde doktoranden, som ännu inte hun-
nit bedriva forskning i någon större ut-
sträckning, att konkurrera om externa
anslag och själv svara för sin försörj-
ning. I stället får handledaren, genom
sina anslag, finansiera doktorandens
forskarutbildning.  

– Om valet står mellan en medicina-
re, eller någon med annan yrkesbak-
grund och som har större vana av att ar-
beta i ett laboratorium, kan handledare
uppleva det som en för stor ekonomisk
risk att välja medicinaren, säger Johan
Zelano.  

– Vi anser att fakulteterna har ett an-
svar att upprätthålla en god medicinsk
forskning och borde därför finansiera
fler forskarutbildningsplatser. 

Läkarförbundet ställer sig bakom
MSFs argumentation och CS bifaller
motionen ifråga om att verka för fler fa-
kultetsfinansierade forskarutbildnings-
platser. 
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MSF motionerar om forskningsvillkor

Sänk behörighetskraven 
för doktorander

Fler medicine studerande lockas till forskning om kraven på antalet avklarade poäng
för att få registrera sig som doktorand sänks, tror MSF, som i sin motion till
Läkarförbundets fullmäktige även vill att förbundet verkar för att fler
fakultetsfinansierade forskarutbildningsplatser kommer till stånd. På bilden Bimma
Hendersson, medicine studerande på Karolinska institutet som även forskar på
kärlkirurgiska kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna.


