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A
tt det råder brist på specialisera-
de läkare i den svenska sjukvår-
den är ställt utom allt tvivel. Ge-
nom att utvidga läkarprogram-

met med mer än 25 procent sedan 2006 
har regeringen gjort en ansats att lösa 
problemet [regeringens budgetproposi-
tion 2009/10:1, utgiftsområde 1616]. 
 Tyvärr ser vi studenter negativa effek-
ter. Vem bär ansvaret för samordning 
när allt fler av landets sjukhus måste ut-
nyttjas som undervisningssjukhus för 
grundutbildningen av framtida läkare?

OMSiS (Ordförandekonventet för 
medicine studerande i Sverige) är en 
sammanslutning mellan de organ som 
bedriver utbildningsbevakning för lä-
karstudenternas räkning vid respektive 
lärosäte. OMSiS skrev 2008 ett upprop 
för upprustning av den kliniska hand-
ledningen (LT 3/2008, sidan 2542).     

Sverige utmärker sig genom att 
ha en omfattande klinisk utbildning. 
Detta är något att värna om. För att som 
färdig läkare kunna utföra ett moment 
korrekt och självständigt är det en för-
utsättning att man haft tillfälle att se 
 momentet utföras och därefter själv 
fått utföra detta under handledning. 

Konsekvensen av att det finns fler stu-
denter på en klinik eller mottagning blir 
att varje enskild student får färre möj-
ligheter att utföra praktiska moment un-
der handledning. Fler studenter per 
handledare leder till att nyutexaminera-
de läkare är sämre förberedda för att ar-
beta självständigt. Fler studenter i un-
dersökningsrummet påverkar också den 
enskilda patientens situation. Trots det-
ta verkar problemet med större student-
kullar inte tas på allvar. 

Vid vårterminens början saknades det 
plötsligt vårdcentralsplaceringar för ett 
20-tal studenter vid ett lärosäte, medan 
ett annat på grund av brist på primär-
vårdsplatser ersatt dessa med teoretisk 
undervisning.

Många vittnar om att antalet opera-
tioner och andra praktiska moment man 
som läkarkandidat får delta vid har 
minskat. Dessutom är det på vissa håll 
mer regel än undantag att 3–4 kandida-
ter närvarar vid patientmöten. Inte hel-
ler har konsekvenser i form av behov av 
större föreläsningssalar och fler grupp-
undervisningsrum beaktats. 

I Mellansverige ska studenter från lä-
karutbildningarna i Örebro, Linköping 
och Uppsala dela på de kliniska region-
placeringar som tidigare utnyttjades av 
endast två av utbildningsorterna. I 
Umeå har man valt att regionalisera.Ett 
visst antal av studenterna studerar un-
der utbildningens andra hälft i Sunds-
vall, Sunderbyn eller Östersund. Lund 
har expanderat sin utbildning till Hel-

singborgs lasarett, och även i Göteborg 
diskuteras utvidgning. I ljuset av detta 
bör man fråga sig om alla sjukhus är ut-
rustade för utbildning av läkare, sett 
till bemanning och lokaler. Finns det 
handledare med pedagogisk kompetens 
och intresse för att undervisa? 

Trots de ansträngningar som gjorts 
för att utöka läkarutbildningen är det 
inte säkert att fler utexaminerade läkar-
studenter löser läkarbristen, detta efter-
som antalet AT- och ST-platser inte ut-
ökas i motsvarande omfattning. Många 
kommer att behöva vikariera länge som 
underläkare innan de får en AT-tjänst 
och kan passera flaskhalsen i systemet. 

Sveriges läkarstudenter har redan bör-
jat känna av de negativa effekterna av 
utvidgningen av läkarprogrammet, 
som genomförts utan övervägande av 
konsekvenserna och utan nationell 
samordning. Följden blir att de olika 
lärosätena tvingas tackla problemen 
lokalt. Lösningen innebär tyvärr oftast 
fler läkarstudenter per handledare, vil-
ket innebär sämre utbildningskvalitet.

Vi befarar att vi som nyutexaminera-
de läkare därför kommer att vara sämre 
rustade för att arbeta effektivt och 
självständigt i den hårda kliniska verk-
ligheten. Vi vill i egenskap av student-
representanter se att regeringen till-
sammans med landsting och universi-
tet tar ansvar för nationell samordning 
av läkarutbildningarnas utvidgning, 
vilket krävs för bibehållande av en hög 
utbildningskvalitetet.
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Regeringen bör tillsammans med landsting och  
 universitet ta ansvar för nationell samordning av 
 läkarutbildningarnas utvidgning. Det krävs för att 
bibehålla en hög utbildningskvalitetet, skriver  
 representanter för Sveriges läkarstuderande.

Fler läkarstuderande löser inte automatiskt 
läkarbristen, menar författarna. Många 
kommer att behöva vikariera länge som 
 underläkare innan de får en AT-tjänst och 
kan passera flaskhalsen i systemet.

Utvidgad läkarutbildning  
– till varje pris?
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n Allmäntjänstgöringen (AT) 
är uppskattad av både blivan-
de läkare och deras arbetsgi-
vare. Med tiden har dock för-
utsättningarna för läkarut-
bildningen och för yrket för-
ändrats, vilket gör att frågan 
måste ställas: Har AT längre 
någon plats?

Som ett av få kvarvarande 
länder med AT-utbildning 
 eller motsvarande är Sverige 
under EU-press för att få 
framtidens läkarutbildning 
att stämma överens med ett 
sexårigt utbildningskrav. Da-
gens ordning riskerar att un-
derkännas och svensk legiti-
mation inte godkännas för 
 utrikestjänst. Efter examina-
tion måste en svensk läkar-
student genomgå AT-utbild-
ning vid något sjukhus för att 
få sin legitimation. Ett obliga-
toriskt moment i utbildningen 
som är helt beroende av lands-
tingens ekonomi och vilja att 
tillhandahålla AT-platser.

Långa vikariat i väntan på 
AT har blivit mer regel än un-

dantag. Vikariat där underlä-
kare de facto har ett formellt 
större ansvar före AT än un-
der. Det borde vara en orim-
lighet att en vikarierande 
 underläkare eller AT-läkare 
handleder en ST-läkare tidigt 
i karriären, men detta sker på 
många sjukhus.

kollegor från övriga Europa 
går direkt in på ST, trots 
 ibland sämre möjligheter att 
självständigt kunna verka 
som läkare. Faktum är att cir-
ka 60 procent [1] av alla svens-
ka läkarlegitimationer utfär-
das till utlandsutbildade. 
 Detta innebär att svenska lä-
karstudenter kraftigt miss-
gynnas genom senarelagd le-
gitimation och ST-start. 
Rättssäkerheten i AT-exami-
nationen är också bristfällig 
då varken Socialstyrelsen, 
universiteten eller Högskole-
verket är huvudman.

Hur ska då den allmänt an-
sedda kvaliteten på nylegiti-
merade bibehållas? Tanken på 

AT som enda form måste för-
svinna. Grundutbildningen 
måste förändras. Fixeringen 
vid att AT måste omfatta ett 
och ett halvt år eller mer efter 
examen måste upphöra.

Dagens kliniska läkarut-
bildning kan göras mycket 
mer effektiv. Med ett
extra halvår skulle de sista 
1,5 åren mycket väl kunna ha 
en AT-liknande form; region-
sjukhusens AT-läkare ersätts 
med sistaårsstudenter. Att 
försöka behålla studenterna 
på universitetssjukhusen 
även under den kliniska ut-
bildningen är ett absolut fel-
tänk – ingen blir lycklig av att 
i stora horder, anonym och 
sysslolös, vandra fram under 
förevändningen att det är en 
klinisk placering.

För att öka kvaliteten på fram-
tidens läkare och säkerställa 
en godtagbar lägstanivå på 
alla legitimerade läkare på 
svenska sjukhus bör ett intro-
duktionsår eller pre-ST bli 

obligatoriskt för alla som ska 
påbörja en ST. På så sätt blir 
ingen missgynnad; svenska 
studenter blir legitimerade 
efter sex år som alla andra; 
kvaliteten kan bibehållas och 
till och med ökas också för de 
grupper som i dag inte får nå-
gon större praktisk klinisk 
vana före legitimation. För 
ökad patientsäkerhet och 
bättre utbildade framtida 
 läkare bör AT ersättas – nu!
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apropå! EU:s ifrågasättande av Sveriges AT, som nu är under utredning

Skrota At till förmån för pre-St

n När detta skrivs har medi-
erna rapporterat att kvinnor 
får »sämre« behandling vid 
hjärtinfarkt än män. Behand-
lingsåtgärder är emellertid 
inte detsamma som resultat 
av åtgärderna. Vi bör hålla 
basfakta i minnet.

Enligt en rapport från So-
cialstyrelsen sjönk antalet 
hjärtinfarkter per 100 000 in-
vånare både bland män och 
bland kvinnor 1987–2007, 
från 40 000 till 28 000 fall  
bland män och från 18 000 till 
16 000 fall bland kvinnor [1].

Dödligheten i akut hjärtin-
farkt var dubbelt så stor 
bland män i åldrarna upp till 
80 år. Över denna ålder var 
dödligheten 1,6 gånger högre 

bland män än bland kvinnor. 
(Att kvinnorna som drabbas 
av hjärtinfarkt i den högsta 
åldersgruppen är fler än 
männen beror på att det i den 
gruppen finns dubbelt så 
många kvinnor som män.) 

också när hjärtinfarkt har in-
träffat är dödligheten högre 
bland manliga patienter än 
bland kvinnliga i alla ålders-
grupper från 50 år och uppåt, 
enligt Socialstyrelsens rap-
port. Nyligen redovisades från 
Umeå en analys av 8 630 fall 
av hjärtinfarkt i norra Sverige 
[2]. Den åldersjusterade över-
levnaden efter individens 
 första hjärtinfarkt hade ökat 
markant perioden 1985–2006. 

Kvinnor hade bättre överlev-
nad än män såväl under akut-
perioden som vid uppföljning 
efter fem år i alla åldersgrup-
per till och med 64 år.

Vill man lägga genusaspekten 
på hjärtinfarkter förefaller 
mig frågan varför män drab-
bas så mycket hårdare än 
kvinnor vara den största. Hur 
mycket av skillnaden beror på 
biologiska förutsättningar 
och hur mycket är socialt och 
kulturellt betingat? 

Skillnaderna har minskat 
de senaste 20 åren men är 
fortfarande stora. EU-kom-
missionen har publicerat en 
rapport som hävdar att 50 
procent av männens för tidi-

ga dödlighet 
kan förebyg-
gas [3]. Proble-
met är att män 
är mindre 
 engagerade i 
preventiva 
hälsoåtgärder 
 än kvinnor. 
Kan detta 
ändras?
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Behandlingsåtgärder inte detsamma som resultat
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