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Väntetiderna för att få ut sitt 
specialistbevis är för närva-
rande långa. Fyra månader är 
vad den färdigbakade specia-
listläkaren får räkna med. 

– Det är självkart inte accep-
tabelt, säger Pernilla Ek, en-
hetschef, Socialstyrelsen.

Varför ska det ta så lång tid 
att få ut sitt specialistbevis 
från Socialstyrelsen? Det 
undrar Mårten Lundén, ny-
bakad specialist i allmänme-
dicin, Gröndals vårdcentral, 
Stockholm.

– Nu drabbas jag inte per-
sonligen av att jag efter 3,5 
månader inte har fått ut det 
bevis jag har betalt 2 000 kro-
nor för. Jag har fått min nya 
lön även utan beviset. Men 
frågan är varför det ska ta så-
dan tid – och vad det är som 

kostar så mycket?
– I dag har vi en handlägg-

ningstid om fyra månader, 
vilket inte är acceptabelt, sä-
ger Pernilla Ek. Men vi är i 
övergången mellan den gamla 
och den nya ST-utbildningen. 
Tidigare har vi haft en hand-
läggningstid om två månader, 
vilket är något vi strävar efter 
att komma tillbaka till. 

– Avgiften om 2 000 kronor 
för specialistbeviset är något 
som regeringen har bestämt. 
Pengarna är inte öronmärkta 
för vår avdelning, säger Per-
nilla Ek.

Den nya ST-utbildningen in-
fördes den 1 juli 2006. De som 
påbörjat sin ST-utbildning 
och har en svensk läkarlegiti-
mation utfärdad före detta 
datum kan ansöka om ST-le-

gitimation enligt den gamla 
ordningen fram till sista de-
cember 2013. 

På Socialstyrelsen brottas 
man nu med att få det nya 
systemet på plats, vilket en-
ligt Pernilla Ek är en av för-
klaringarna bakom de långa 
handläggningstiderna för 
specialistbevisen. 

Bland annat ska ett nytt 
granskningssystem införas.

– Alla sökande ska enligt 
den nya ST-ordningen få en 
extern granskning i samband 
med ansökan om specialist-
bevis.

För detta behöver Socialsty-
relsen fyra sakkunniga exter-
na granskare per specialitet.

– Vi har ännu inte fått in 
namn från alla specialitets-
föreningar (inte från klinisk 
genetik och gynekologisk on-

kologi) medan andra fören-
ingar inte har lämnat till-
räckligt antal namn. Vi vill ha 
fyra stycken per specialitet 
för att undvika en jävssitua-
tion, säger Pernilla Ek.

Läkartidningen har tidigare 
uppmärksammat övergångs-
problem med den nya ST-ut-
bildningen (se LT nr 44/ 
2009, sidan 2824). 

ST-läkare som fått svensk 
läkarlegitimation efter 1 juli 
2006 måste följa den nya ST-
utbildningen. 

För färdiga specialister 
som kommer till Sverige gäl-
ler direktiv 2005/36/EG, som 
listar 52 specialiteter och de 
länder där utbildningar och 
specialistbevis är kompatibla 
med det svenska systemet.

Marie Närlid

Lång väntan på specialistbevis
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från lakartidningen.se Längre  versioner av nedanstående 
notiser finns att läsa på vår webbplats.

Cancerfondsrapporten 2010 
uppmärksammar äldre, geo-
grafiskt ojämlik cancervård 
och bristen på klinisk forsk-
ning. 

Äldre får ofta sämre medi-
cinsk behandling än de skulle 
kunna och borde få, varnar 
Cancerfonden. Äldre cancerpa-
tienter är kraftigt underrepre-
senterade i kliniska studier om 
nya behandlingsmetoder. 
Okunskap leder också till un-
derbehandling.

Cancerfonden uppmärksam-
mar också de stora regionala 
skillnaderna inom cancervår-
den.

– Rapporteringen till kvali-
tetsregister är skrämmande 
heterogen. Mätbara mål på 
riksnivå skulle kunna minska 
de regionala skillnaderna, 
kommenterade Bengt Wester-
mark, ordförande i Cancerfon-
dens forskningsnämnd, när 
rapporten presenterades på en 
presskonferens förra veckan.

Han skulle helst se ett natio-
nellt »cancerinstitut«.

– Kanske i form av ett per-
manent nationellt cancerinsti-
tut som är fristående från hu-

vudmän och myndigheter och 
som rapporterar direkt till de-
partementet. 

Utredningen »Nationell can-
cerstrategi« implementeras 
alltför långsamt, anser Cancer-
fonden. 

– Men regionala cancercen-
ter börjar bildas. Dessa blir ett 
nav för sjukvård och preven-
tion, men också för forskning 
med biobanker och kvalitetsre-
gister. Här kan klinisk forsk-
ning och experimentell forsk-
ning integreras, säger Bengt 
Westermark.

Marie Närlid
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Cancerfonden vill krympa regionala klyftor

Försäkringskassans 
ledning förstärks
Regeringen har utsett Stig 
Orustfjord till överdirektör och 
ställföreträdare för generaldi-
rektören Adriana Lender vid För-
säkringskassan. Syftet är att 
handläggningstiderna ska bli 
kortare, att bemötande och in-
formation ska förbättras och att 
tilltron till Försäkringskassan 
ska stärkas, enligt socialförsäk-
ringsminister Cristina Husmark 
Pehrsson. n

MSF:s nya ordförande Maria Ehlin Kolk:

Rekrytering viktigaste frågan
Maria Ehlin Kolk är ny ordfö-
rande i MSF, Medicine stude-
randes förbund. En viktig 
uppgift blir att påverka di-
rektiven i Utbildningsdepar-
tementets kommande utred-
ning om läkarutbildningen.

Vem är du?
– Jag är 21 år och har suttit 

i MSF:s styrelse i två år, det 
närmast föregående som vice 
ordförande. Jag läser på sjät-
te terminen vid läkarpro-
grammet i Umeå. Jag har valt 
Umeå för att jag älskar snö 
och friluftsliv, men är upp-
vuxen i Stockholm (berättar 
hon från en buss på väg ner 
mot en skidsemester i 
Chamonixdalen). Som ung 

var jag politiskt engagerad 
och aktiv i Socialdemokra-
terna. Jag tycker det är roligt 
med föreningsliv. 

Hur känns det att bli ordfö-
rande?

– Det känns jätteroligt och 
ska bli mycket spännande! 
Jag kommer fortsätta arbeta 
med utbildningsfrågor, där 
det är mycket på gång. Vid 
fullmäktige hade vi fokus på 
grundutbildningen och AT:s 
framtid. Utbildningsdepar-
tementet ska i höst utreda 
läkarutbildningen, där EU-
kommissionen vill att Sveri-
ge ska ha en 6-årig utbild-
ning, samtidigt som en ut-
redning från Riksrevisionen 
pekar på att ta in mer psykia-

tri i grundutbildningen. 
Hur har din utbildning  

varit?
– Jättebra hittills. Jag går i 

de nya kullarna, och vi är fler 
och fler studenter. Det funge-
rar prekliniskt, men vid 
praktik är kvaliteten på 
handledningen jätteviktig. 
Sverige behöver fler bra läka-
re, men inte fler läkare! 

Vilken är den viktigaste 
frågan för MSF?

– Rekrytering. Vi har en 
något vikande anslutnings-
grad, även om vi får många 
utlandsstuderande. De stora 
frågorna är viktiga, men vi 
måste också ha en fungeran-
de lokal organisation.

Marie Närlid
Medicinstudenterna har fått en 
ny ordförande.
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