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medlem

Det behövs inte bara fler läkare i Sverige, 
det behövs fler duktiga läkare. Därför får 
utökningen av antalet utbildningsplatser inte 
ske på bekostad av utbildningens kvalitet. 
Läkarförbundets studentförbund, Medicine 
Studerandes Förbund (MSF), genomför 
vartannat år en enkätundersökning bland 
läkarstudenter för att systematiskt bevaka 
läkarutbildningens kvalitet över tid. Enkä-
ten fokuserar framför allt på läkarutbild-
ningens praktiska moment och på hur det 
kliniska handledarskapet fungerar.

Mindre tid per student
MSF:s handledarenkät visar på ett ökat 
missnöje mellan år 2008 och 2010. När 
studentgrupperna blir större får varje stu-
dent mindre handledartid. Över hälften 
av de tillfrågade studenterna anser att för 
många studenter per vårdteam sänker ut-
bildningens kvalitet. Allt fler studenter 
uppger att de inte får möjlighet att utföra 
de kliniska procedurer de behöver för sin 
utbildning. 

Det praktiska kunnandet riskeras
MSF anser att läkarstudenter ska ha en 
handledare att vända sig till vid varje place-
ring. Så fungerar det tyvärr inte i praktiken 
och årets enkät visar på en kraftig försäm-
ring. Endast tio procent av studenterna 

Mindre handledning riskerar 
utbildningens kvalitet 
Antalet utbildningsplatser på läkarprogrammet har ökat kraftigt under de 
senaste åren. Nu visar Medicine Studerandes Förbund att kvaliteten på 
den praktiska delen av utbildningen har försämrats.

har haft en handledare vid varje placering, 
vilket är mer än en halvering i jämförelse 
med resultatet för två år sedan.

Ett oroväckande resultat är att allt fler 
uppger att de inte har fått fullgod upp-
följning av sin handledare inom olika mo-
ment. I jämförelse med två år sedan har 
andelen som fått fullgod uppföljning av 
patientkontakter och statusupptagande 
halverats, och även andelen som fått full-
god uppföljning av journalskrivning och 
praktiska moment har minskat kraftigt.

Oviss framtid
Sedan 2006 har antalet utbildningsplatser 
ökat kraftigt. Utbyggnaden av läkarpro-
grammet pågår fortfarande och beräknas 
vara klar först år 2015. Då uppskattas an-
talet studenter på läkarprogrammet vara 
nära 60 procent fler i jämförelse med år 
2006. 

Under samma period har även antalet 
yrkesverksamma läkare ökat. Teoretiskt 
sett borde det därför inte behöva vara brist 
på handledare. Att handleda yngre kollegor 
in i läkaryrket är en viktig uppgift som bör 
prioriteras och göras attraktiv.

Vill du läsa mer?
Läs mer om MSF:s arbete på hemsidan 
www.lakarforbundet.se/msf

Andel som anser sig ha fått fullgod 
uppföljning av handledare.

Andel placeringar med handledare.
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FEST?
Låna Läkarförbundets festvåning i Stockholm. 
www.lakarforbundet.se/erbjudande

STUDENT
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