
Kommunikativ kompetens, lik-
som kompetens inom ledarskap
är exempel på vad som bör ingå
som bedömningsbara mål i ST-
utbildningens målbeskrivningar,
utöver medicinsk kompetens.  

❙ ❙ Det föreslår Jan Larsson, kanslichef
för Sveriges yngre läkares förening,
Sylf. Sedan i mars har han Socialstyrel-
sens uppdrag att ta fram förslag till en ny
modell för målbeskrivningar för ST-ut-
bildningen. Arbetet görs i samarbete
med fem stora specialiteter; allmänme-
dicin, kirurgi, internmedicin, psykiatri
och klinisk kemi. 

– Dagens målbeskrivningar är omo-
derna, de är för yviga och detaljerade.
Det finns ett önskemål om att de ska bli
mer övergripande och tidsbeständiga,
säger Jan Larsson. 

Att Socialstyrelsens nuvarande mål-
beskrivningar inte fungerar optimalt vi-
sar inte minst behovet av specialitetsför-
eningarnas egna utbildningsböcker, me-
nar Jan Larsson, vilka ständigt måste
kompletteras för att ST-utbildningen ska

ge den kunskap och erfarenhet som
krävs. 

– I mitt uppdrag ligger att skapa mål-
beskrivningar som även är mer kon-
gruenta mellan olika specialiteter. 

– Ännu har jag bara kommit halv-
vägs i det här arbetet, men när jag är klar
ska jag, tillsammans med de fem specia-
liteter som jag samarbetar med, kunna
presentera fem målbeskrivningar som
tillsammans utgör en modell som de öv-
riga enskilda specialiteterna sedan ska
fylla med mer detaljerade mål.   

Bedömning av ledarskap 
Kommunikativ kompetens, samt kom-
petens i ledarskap, medicinsk vetenskap
och kvalitetsarbete bör finnas med i de
nya målbeskrivningarna, anser Jan Lars-
son. Det ska vara tydliga delmål som är
kopplade till olika aktiviteter, och de ska
liksom den medicinska kompetensen ut-
värderas och bedömas. 

– Dessa nya mål finns förvisso scha-
blonmässigt med redan idag i målbe-
skrivningarnas inledande del, men de är
inte kopplade till regelrätta mål. Som

ST-läkare bedöms
man inte utifrån des-
sa aspekter. En så-
dan förändring är i
linje med bland an-
nat motsvarande
målbeskrivningar i
Storbritannien och
Danmark, säger Jan
Larsson. 

Till varje mål ska
det finnas såväl delmål, som tydligt be-
skrivna metoder för lärande och utvär-
dering. De kurser etc som krävs för att
uppnå kompetensen ska anges i målbe-
skrivningarna, och specialitetsförening-
arna ska själva ansvara för checklistor
som löpande kan förändras utifrån kom-
petenskraven. 

– Idag krävs det i stort sett fem års ut-
bildning och en handledares namnteck-
ning. Med det här förslaget får förening-
arna en tydligare arsenal för kvali-
tetshöjning som jag tror leder till en
kompetens som bättre motsvarar sam-
hällets krav. Redan idag används exem-
pelvis checklistor av specialitetsföre-

Även om specialitetsutredningen
rullar på som det är tänkt kan det
dröja innan de nya specialiteter-
na, som till exempel akut-
sjukvård, träder i kraft. Socialsty-
relsen uppmanar därför blivande
ST-läkare att följa den gällande
specialitetslistan. 

❙ ❙ Representanter för Socialstyrelsen
och Landstingsförbundet var på plats.
Men Socialdepartementet uteblev i förra
veckan när argumenten för att akut-
sjukvård bör bli en basspecialitet pre-
senterades på Södersjukhuset i Stock-
holm (se LT nr 24/2004). 

– Det var så klart tråkigt men det blev
ändå ett bra möte. Vi nådde ut med vårt
budskap och förhoppningsvis sprids det
som ringar på vattnet, säger Thomas
Arnhjort, sekreterare i Svensk förening
för akutsjukvård.

På Socialdepartementet inväntar man
deltidsutredaren Lennart Perssons kom-
pletterande analys. Men inte heller Pers-
son, som är divisionschef vid Akademis-
ka sjukhuset i Uppsala, infann sig på Sö-
dersjukhuset. 

– Det är inte uttryck för en åsikt att jag

missade mötet utan jag hade helt
enkelt inte tid, förklarar Persson. 

Någon egen åsikt i akutläkarfrå-
gan har han nämligen inte bildat sig
ännu. Persson samlar fortfarande in in-
formation och argument från skilda håll.
Först i slutet av sommaren ska han sätta
sig ner och analysera sitt material.

– Jag har varit noga med att inte fast-
na i någon uppfattning, säger Persson.

Men han anser sig redan vara väl in-
satt i utvecklingen inom akutläkarområ-
det och kan förstå den oro som finns ute
på akutklinikerna. 

– Jag tycker det är viktigt att frågan
får sitt slut och är därför mån om att hål-
la tidsgränsen så att regeringen kan gå
vidare i sitt arbete, säger Persson som
ska lämna sin rapport i slutet av oktober. 

På mötet redogjorde Claes Tollin,
medicinalråd vid Socialstyrelsen, för
specialitetsutredningens historia och
vilka indikationer man fått i ärendet. Ef-
ter en remissvända under hösten väntas
Socialdepartementet fatta ett beslut i
början av nästa år. 

– En klart positiv signal. Det värsta
hade varit om frågan skulle utredas yt-
terligare, säger Thomas Arnhjort.

När beslutet är fattat ska Socialstyrel-
sen ta fram målbeskrivningar för specia-
liteterna. Vilket kan ta tid. Claes Tollin
skulle inte bli förvånad om det dröjde till
årsskiftet 2005/2006 innan den revide-
rade specialitetslistan och de nya målbe-
skrivningarna träder i kraft. 

– Mitt råd när enskilda ST-läkare
ringer är att i första hand följa den nu ak-
tuella specialitetslistan, säger Tollin.  

Thomas Arnhjort:
– Blir det en tilläggsspecialitet är det

naturligtvis bättre än ingen specialitet
alls. Men allt hade blivit mycket mindre
krångligt om det blev en basspecialitet.
Han har inte gett upp kampen utan kom-
mer att fortsätta verka för en ändring i
det liggande förslaget.

Erik Skogh

frilansjournalist
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Nya specialiteter 
kan dröja

Aktuellt

Jan Larsson

Ledarskapet ska bedömas för framtidens  

Läkartidningen i förra veckan. 
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Aktuellt

Antalet patienter på varje famil-
jeläkare är över tusen fler än vad
som är målet. Det visar en under-
sökning gjord av Fammi, Familje-
medicinska institutet.

❙ ❙ Fammi har i mars i år frågat landsting-
ens vårdcentraler och de privata mottag-
ningar som har vårdavtal med landsting-
en hur många människor som vårdcen-
tralerna ansvarar för och hur många spe-
cialister i allmänmedicin som finns på
vårdcentralen, inklusive vikarier. 725 av
1 059 enheter har svarat. Undersökning-
en visar att det går 2 600 patienter på
varje specialist i allmänmedicin, det vill
säga långt från det nationella målet
1 500. Det betyder enligt studien att det
idag finns 3 451 allmänläkare. 

– Jag har kommit fram till en lägre
siffra än Landstingsförbundets 4 000
men jag tror att man får ett riktigare svar
av att fråga vårdcentralerna direkt. Ju
närmare verkligheten, desto bättre, säger
familjeläkare Mikael Stolt, som har gjort
studien.

Målet enligt den Nationella hand-
lingsplanen för hälso- och sjukvården är
6 000 allmänläkare år 2008. Mikael
Stolt menar att hans resultat visar att till-
gången på allmänläkare inte har ökat i
den takt som var förväntat, i och med den
Nationella handlingsplanen.

– Därför tror jag att det behövs mer
genomgripande förändringar för att nå
upp till den Nationella handlingsplanens
mål, säger Mikael Stolt.

Han har även kommit fram till att de
bäst bemannade arbetsplatserna oftast är
ganska små arbetsplatser med en till tre

läkartjänster, och att de privata enheter-
na har en god bemanning. De resultaten
får ses som en pilotstudie och ska even-
tuellt undersökas vidare, men det hänger
på om Fammi finns kvar nästa år.

Sara Zetterlund-Holfve

Färre allmänläkare än väntat

ST-läkare
ningar som en intern kvalitetshöjande
insats, men mitt förslag kan ge instru-
menten en tydligare status. 

– Om modellen blir aktuell, och spe-
cialitetsföreningarna får fram bra utvär-
deringsinstrument, tror jag också att be-
hovet av en obligatorisk examination
försvinner. 

För att behålla överblickbarheten och
skapa målbeskrivningar som är admi-
nistrativt hanterbara, vill Jan Larsson
även begränsa antalet delmål. 

– Specialitetsföreningarna måste
själva ha mer detaljerade och uppgrade-
rade uppfattningar om vad som ska ingå
och hur målen ska utvärderas. 

I oktober ska Jan Larsson vara färdig
med sitt arbete. 

– Den modell som jag nu arbetar
med får stöd av såväl Socialstyrelsen,
som av de fem specialitetsföreningar
som jag samarbetar med. Svårast att
förankra är kanske tankarna om att hålla
nere antalet delmål, säger Jan Larsson. 

Peter Örn

peter.orn@lakartidningen.se

»Familjeläkarna måste bli fler«
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Fortsatta överbeläggningar har
fått Arbetsmiljöverket att utfärda
ett nytt kraftigt vitesförbud mot
80-centimetersregeln vid Sahl-
grenska Universitetssjukhuset.

❙ ❙ För två år sedan beslutade Arbetsmil-
jöinspektionen i Göteborg, AI, om ett vi-
tesförbud på 100 000 kronor mot att pla-
cera patientsängar på Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset, SU, så att det inte
fanns minst 80 centimeters fritt utrym-
me längs med sängens sidor. Vitesförbu-
det formulerades då så att det endast gick
att döma ut vite vid ett enda tillfälle. Så
blev det, ett tillfälle för tre avdelningar,
300 000 kronor.

Men överbeläggningarna upphörde
inte. AI konstaterade i vintras brott mot
förbudet vid nio av tolv besökstillfällen
och rörande 26 sängar. Och enligt upp-
gifter till AI från sjukhuspersonalen har
brott mot förbudet förekommit vid 250
tillfällen mellan juli 2003 till mars 2004.

Det nya löpande vitesförbudet inne-
bär att det kostar SU 150 000 kronor för
varje avdelning och varje tillfälle som

AI konstaterar brott mot 80-regeln.
– Om överbeläggningarna fortsätter i

samma takt blir det väldigt mycket peng-
ar. Det gamla förbudet har varit i kraft i
två år och ändå har man inte fått bort pro-
blemen, och vi tycker att det är förenat
med risker för personalen om det är för
trångt. Vitsen är inte pengarna utan att
arbetsgivaren vidtar åtgärder för perso-
nalens skull. Ett vite ska vara så högt att
det blir ett starkt incitament, säger Eva
Karlsson, jurist på Arbetsmiljöinspek-
tionen i Göteborg.

Erik Hulegårdh, skyddsombud på
medicinkliniken vid SU/Östra sjukhuset
och ledamot av Läkarförbundets central-
styrelse, ser en uppenbar risk för fortsat-
ta överbeläggningar, bland annat på
grund av neddragningar inom primär-
vården i Göteborg.

– Det är tragiskt att man ska behöva
använda böter för att få ordning på ar-
betsmiljön. Och det vore oerhört genant
om arbetsgivaren överklagar istället för
att rätta sig efter beslutet, säger han.

Elisabet Ohlin

❙ ❙ För en tid sedan avgick Familjemedi-
cinska institutet, Fammis, direktör Gö-
ran Sjönell (se Läkartidningen nr
18/2004. Han ansåg att styrelsen inte lät
honom utföra Fammis huvuduppdrag –
enligt honom att verka för en ökad re-
krytering av familjeläkare.

Nu tar Svensk förening för allmän-
medicin, SFAM, och Distriktsläkarföre-
ningen, DLF, ställning i frågan. Man an-
ser, liksom Sjönell, att Fammi misslyck-
ats med sitt viktigaste uppdrag – »att
stödja den av Sveriges riksdag beslutade
Nationella handlingsplanen för utveck-
ling av hälso- och sjukvården och att i
detta bidra till en god rekrytering av fa-
miljeläkare«. Man menar vidare att hu-
vudorsaken till misslyckandet står att
finna i Fammis ägarkonstruktion och
styrning.

–  Med anledning av att Göran Sjönell
avgick ville vi ta ställning i frågan. Vi

delar hans uppfattning att Fammi har
misslyckats i sin rekry-
tering av familjeläkare,
säger Benny Ståhlberg,
ordförande i DLF.

Samtidigt vill man
poängtera att det är vik-
tigt att Fammi fortsät-
ter sitt arbete.

– Fammi har också
gjort mycket som är
bra och vi stödjer att
Fammi ska finnas kvar. Det som är vik-
tigt är att familjeläkarna måste bli fler
och att Fammi jobbar för det. 

SFAM och DLF menar också att
Fammi bör få möjlighet att verka för att
Protos, föreningarnas förslag till ett na-
tionellt familjeläkarsystem genomförs.

Sara Zetterlund-Holfve

sara.zetterlund-holfve@lakartidningen.se

Benny
Ståhlberg

Nytt vitesförbud i Göteborg 


