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Norge avskaffar sin turnus, 
motsvarigheten till AT. Lä-
kare ska bli legitimerade ef-
ter sex års grundstudier, som 
i resten av Europa. 

Norge är tillsammans med 
Sverige ett av få länder i Eu
ropa med krav på allmän
tjänstgöring före läkarlegiti
mationen. EU:s di
rektiv om yrkeskva
lifikationer gör dock 
att såväl Norge som 
Sverige tvingas er
känna läkarlegiti
mationer från länder utan så
dan tjänstgöring, så länge 
grundutbildningen är minst 
sex år.

För att harmonisera med 
övriga Europa och se till att 
inte norska läkarstudenter 
diskrimineras på den gemen
samma arbetsmarknaden vill 
den norska hälsoministern 

AnneGrete StrømErichsen 
avskaffa turnussystemet. 
Norska studenter ska få sin 
legitimation direkt efter sex 
års grundutbildning med 
praktik. I stället för turnus 
ska alla nylegitimerade läka
re först anställas på särskilda 
nybörjartjänster innan de får 
börja arbeta självständigt.

Hälsoministern 
vill att det nya syste
met ska börja gälla 
redan nästa år, även 
om hon tror att över
gångsregler kommer 

att behövas på många ställen. 

Den norska Legeforeningen 
är nöjd med förslaget, som 
man menar gör att läkare 
snabbare kommer ut i arbete. 
Man ser också positivt på ny
börjartjänsterna, som inne
bär att alla som börjar sin 
specialisering kommer att ha 

samma tjänstgöring i botten, 
oavsett om man är utbildad i 
Norge eller utomlands.
»Förslaget innebär en nöd
vändig harmonisering av re
gelverket i förhållande till res
ten av Europa«, säger Legefo
reningens ordförande To
runn Janbu i en kommentar.

I Sverige förbereder Utbild
ningsdepartementet en ut
redning om läkarutbildning
en, inklusive AT. Syftet med 
utredningen skulle bland an
nat vara att se hur harmoni
seringen med övriga EU kan 
bli bättre.

Läkarförbundets ordförande 
Marie Wedin säger att man på 
förbundet är klar över att den 
svenska läkarutbildningen 
behöver anpassas till övriga 
EU, men att Läkarförbundet 
inte har tagit ställning till vil
ken linje man vill driva i AT

frågan. Den 
norska lös
ningen anser 
hon dock 
vara en »fullt 
tänkbar« lös
ning, som be
varar det 
som är kär
nan i dagens 
AT.

– Det vikti
ga är att det 
är första de
len av yrkeslivet, där man ar
betar under ansvar och får 
betalt, och inte sista delen av 
universitetsutbildningen, sä
ger Marie Wedin, som också 
ser en fördel med en gemen
sam modell i de skandinavis
ka länderna.

– Det gör det lättare för 
våra studenter att söka jobb i 
de andra länderna.

Michael Lövtrup

n aktuellt

astrid lindgren- 
fallet:

Åklagaren  
uttalar sig  
denna vecka
Socialstyrelsens rättsliga 
råd delar den norska 
rättstoxikologen Jørg Mør-
lands slutsatser om Astrid 
Lindgren-fallet, enligt be-
slut i rådet förra veckan. 
Läkartidningen har nekats 
att ta del av Mørlands ytt-
rande.

Åklagare Peter Claeson 
var vid denna tidnings 
pressläggning den 7 mars 
fortfarande inte redo att 
kommentera Mørlands ytt-
rande eller  vad det betyder 
för åtalet. Han trodde sig då 
kunna säga något dagen 
efter, den 8 mars. n

Norge avskaffar sin AT

Marie Wedin, 
ordförande i 
det svenska 
läkarförbundet.

Fler patientsäkerhetsärenden  
och längre versioner finns på  
Lakartidningen.se

Diagnos av  
peniscancer  
onödigt sen
Om läkaren anger i remissen 
att bedömning önskas »inom 
kort« så kanske vederbörande 
vill skynda på förloppet eller 
välja en annan utredning om 
det visar sig att väntetiden är 
alltför lång. Men då krävs att 
uppgifterna om förväntad vän-
tetid är korrekta.  
(Soc 9.3.1-39487/2010)

En man i 60-årsåldern hade un-
der hösten haft två urinvägsin-
fektioner som han behandlats 
för med antibiotika. Framåt vå-
ren sökte han vårdcentralen då 
han fått besvär med att dra till-
baka förhuden och problem 
med att kissa. Han undersök-
tes av en AT-läkare som be-
dömde att det rörde sig om ba-
lanit. Efter att AT-läkaren sam-
rått med en kollega ordinera-
des patienten kortison och 
spolning med hjälp av spruta. 

Några veckor senare återkom 
patienten då besvären kvar-
stod. Efter att ha konsulterat 
kirurgjour remitterade samma 
AT-läkare patienten till kirurg-
mottagningen med önskemål 
om att patienten skulle kallas 
inom kort för bedömning. En 
bokningsbekräftelse kom 
veckan därpå att patienten 
skulle kallas inom 2–3 måna-
der. Efter cirka två månader, i 
början av sommaren, ringde 
patienten själv till kirurgmot-
tagningen. Han ombads åter-
komma i mitten av augusti. När 
han gjorde det fick han tid för 
besök den 8 september, näs-
tan fem månader efter remis-
sen. Vid besöket konstatera-
des en tumör på penis som vi-
sade sig vara cancer. Penis am-
puterades och lymfkörtel meta- 
staser utrymdes bilateralt.

Den fördröjda diagnosen an-
mäldes till Socialstyrelsen en-
ligt lex Maria.

Socialstyrelsen finner det ut-
dragna förloppet anmärknings-
värt och är särskilt kritisk mot 
att inte mer skyndsamma åt-
gärder vidtogs med tanke på 
att patienten påtalade svårig-
heter att tömma blåsan, något 

som bland annat finns noterat i 
remissen.

Socialstyrelsen är emellertid 
inte kritisk till att AT-läkaren 
eller den läkare som bedömde 
patientens remiss inte miss-
tänkte underliggande cancer-
sjukdom. Kritiken gäller i stäl-
let bland annat att den tidsan-
givelse som angavs på remiss-
bekräftelsen och beskedet till 
patienten inte stämde överens 
med verkligheten. 

Enligt klinikens egna rutiner 
ska väntetiden vara maximalt 3 
månader oavsett vilken del av 
kliniken det rör sig om. Social-
styrelsen skriver att en förut-
sättning för den inremitterande 
läkaren att kunna ta ansvar för 
att eventuellt försöka påskyn-
da undersökningstiden eller 
överväga alternativ utredning 
är att vederbörande får uppgift 
om den verkliga väntetiden.

Att det inte skedde i det ak-
tuella fallet finner Socialstyrel-
sen anmärkningsvärt mot bak-
grund av önskemålet i remissen 
om bedömning »inom kort«.
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