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under utbildningstjänstgö-
ring fått göra ensamjour an-
ser att den erfarenheten har 
»höjt kvaliteten på deras ut-
bildning« ( – även om man 
inte själv valt att försätta sig i 
situationen). 

Var femte AT-läkare i enkä-
ten uppger att man valt sjuk-
hus i syfte att få göra ensam-
jour. Denna senare grupp do-
mineras av män. 

Ytterligare en grupp är 
tämligen neutral till ensam-
jour – 28 procent av en-
kätsvaren uppger att ensam-
jour varken varit positivt el-
ler negativt.

45 procent av AT-läkarna i 
Sylf:s undersökning har ak-
tivt har valt bort sjukhus där 
ensamjourer förekommer el-
ler anger att det varit en bi-
dragande faktor vid valet av 
AT-ort.

Sylfs ordförande Lena Eke-
lius talar om en kultur i den 
svenska hälso- och sjukvår-
den, »att man tydligen måste 
vara väldigt rädd när man lär 
sig«. 

– Ja, det fick jag. Men vi ser 
ju från AT-rankningen att det 
är många som inte gillar en-

samjour. Jag kände mig ex-
tremt duktig när jag klarat av 
ett jobbigt jourpass, efter att 
ha fått göra saker som man 
känner att man egentligen 
inte behärskar. 

Lena Ekelius anser att äldre 
kollegors handledning borde 
uppgraderas och ersättas 
bättre.

– Jag har full förståelse för 
att det råder specialistläkar-
brist och att det är ett pro-
blem för våra äldre kollegor 
att sova kvar på sjukhuset. 
Men jag tycker inte detta är 
en kultur som vi ska upprätt-
hålla i Sverige. I Växjö hade 
man ett system där man hade 
en sovande jour på sjukhuset, 
och det kändes jättebra.

Marie Närlid 
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Negativt, att jourtjänst-
göra ensam har sänkt 
min utbildningskvalitet

Negativt, att jourtjänst-
göra ensam har varit 
mycket stressande

Positivt, det var inte ett 
aktivt val från min sida 
men något som höjt min
utbildningskvalitet

Positivt, jag valde aktivt
ett sjukhus där jag skulle 
få denna möjlighet

Varken positivt 
eller negativt
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Ja, jag valde detta aktivt 
för att inte behöva 
jourtjänstgöra ensam

Jag valde primärt detta 
sjukhus av andra skäl, 
men att inte behöva 
jourtjänstgöra ensam 
var en bidragande orsak

Nej, jag valde detta 
sjukhus av andra skäl, 
att inte behöva jour-
tjänstgöra ensam var 
inte en bidragande 
orsak       
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»Hur upplevde du att jourtjänst-
göra utan legitimerad kollega 
tillgänglig på sjukhuset/jour-
centralen?«

»Valde du att göra AT på ett 
sjukhus där det inte förekom-
mer jourtjänstgöring utan legiti-
merad kollega tillgänglig på 
sjukhuset/jourcentralen under 
någon av placeringarna?«

Sylfs AT-enkät besvarades 
av 1 361 personer helt eller 
delvis, vilket ger en svars-
frekvens på 65 procent. 
Rankningen bygger på de 
1 154 svarande som är AT-
läkare eller avslutat AT ef-
ter 2010.

Ett par veckor efter att Göte-
borgs universitet begärt att 
en professor skulle avskedas 
för grovt forskningsfusk drar 
nu Vetenskapsrådet tillbaka 
den oredlighetsutredning 
som avskedet till stor del vi-
lar på. En intern utredning 
har funnit frågetecken kring 
hur utredningen bedrivits.

I slutet av augusti begärde 
Göteborgs universitets rektor 
att Statens ansvarsnämnd 
skulle avskeda medicinpro-
fessorn Suchitra Holgersson, 
som förra året i en utredning 
från Vetenskapsrådet, VR, 
pekades ut som skyldig till 
flera fall av grov oredlighet i 
forskningen (se Läkartid-
ningen nr 35/2011).

Vetenskapsrådet JO-an-
mäldes i våras av en journa-
list, som pekade på allvarliga 
brister i journalföringen av 
ärendet. Med anledning av 
det har Vetenskapsrådet låtit 
genomföra en intern gransk-
ning, som bekräftar att arbe-
tet med utredningen präglats 
av »bristande systematik, då-
lig ordning och otillräcklig 
dokumentation«.

Vetenskapsrådets generaldi-
rektör Mille Millnert betonar 
att det faktum att utredning-
en nu dras tillbaka inte inne-
bär att den är felaktig, men 
att man med hänsyn till den 
enskilda personens rättssä-
kerhet inte kan stå bakom ut-
låtandet på grund av den sam-

lade mängden frågetecken.
Har du någon förklaring 

till hur bristerna uppstått?
– Utredningen blev mycket 

större och mer komplicerad 
än någon annan utredning 
som VR hanterat, och det är 
bara att konstatera att man 
inte var riggad vare sig kom-
petensmässigt eller resurs-
mässigt att klara uppdraget. 
Men det är en förklaring och 
ingen ursäkt. Man borde ha 
dragit i bromsen vid något till-
fälle och sagt att man måste 
tillskjuta mer resurser eller 
göra halt, säger Mille Millnert.

Efter Vetenskapsrådets be-
sked har Göteborgs universi-
tets rektor Pam Fredman be-
slutat att dra tillbaka den be-
gäran om avskedande som ti-
digare lämnats in till Statens 
ansvarsnämnd.

Vad gäller oredlighetsmiss-
tankarna anser Mille Mill-
nert att det borde göras en ny 
utredning.

– Men det är inte längre vi 
som gör dem utan det har gått 
över till centrala etikpröv-
ningsnämnden, och då behö-
ver de en förnyad anmälan 
från ett lärosäte.

En sådan anmälan skulle 
utöver från Göteborgs uni-
versitet även kunna komma 
från Karolinska institutet, 
där Suchitra Holgersson var 
anställd till 2008 och där 
merparten av det påstådda 
fusket ska ha ägt rum.

Mikael Lövtrup

Utredning om  
forsknings fusk  
dras tillbaka

at-rankningen

Datainspektionen ska granska 
hur forskningsprojekt hanterar 
känsliga personuppgifter, till 
exempel uppgifter om deltaga-
res hälsotillstånd. Projekt hos 
ett 20-tal universitet, högsko-
lor och myndigheter ska grans-
kas, däribland Uppsala univer-
sitet, Folkhälsoinstitutet och 
Umeå universitet, uppger Data-

inspektionen i ett pressmedde-
lande.

– Vi har indikationer på att 
det finns stora brister i hur man 
i forskningsprojekt informerar 
dem som deltar i projekten, sä-
ger Erik Janzon, som leder det 
team på Datainspektionen som 
arbetar med vård och forsk-
ning, i pressmeddelandet. n

Datainspektionen granskar forskning




