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Forskningsenheten på Astra-
Zeneca i Södertälje läggs 
ned. Det meddelade företaget 
den 2 februari. Omkring 1 200 
tjänster försvinner. »Jag är 
klart oroad«, säger Eva Eng-
ström, ordförande i Läkarför-
bundets utbildnings- och 
forskningsdelegation (UFO).

– Jag är klart oroad för det 
framtida forskar-Sverige. 
Samspelet mellan sjukvården 
och forskningen är väldigt 
viktigt. Många läkare är fors-
kare, och sjukvården behöver 
ha nära till en kreativ forsk-
ningsmiljö. Sverige har varit 
väldigt framgångsrikt i forsk-
ningssammanhang, och det 
hänger samman med att vi 
har haft en framgångsrik lä-
kemedelsindustri, säger Eva 
Engström.

Läkarförbundets ordföran-
de Marie Wedin:

– Det är sorgligt för Sveri-
ge. Inför forskningsproposi-

tionen försöker Läkarförbun-
det på alla möjliga sätt få ut 
vår syn på hur förutsättning-
ar för forskning ska kunna 
förbättras.

Bland de anställda i Söder-
tälje finns medlemmar i Lä-
karförbundet.

– Det är säkert tio, femton 
läkare som berörs, kanske 
fler. Men det är oklart hur de 

kommer att beröras, säger 
Anja Beijar, kanslichef på 
Stockholms läkarförening.

Även AstraZeneca i Möln-
dal drabbas. Mellan 100 och 
200 tjänster försvinner där. 
Och även där finns medlem-
mar i Läkarförbundet.

– Vi vet ännu inte om eller 
hur deras anställningar blir 
berörda, säger Eva Engström, 

som också är ordförande i 
Göteborgs läkarförening.

Läkarförbundets medlem-
mar har ingen egen fackklubb 
på företaget. De anställda fö-
reträds i förhandlingarna i 
första hand av den lokala aka-
demikerföreningen. Läkar-
förbundet och andra Saco-
förbund stöttar föreningen.

Elisabet Ohlin

Ett kliniskt gemensamt basår 
som inleder ST. Det föreslår 
Stefan Lindgren, professor 
vid Lunds universitet, som på 
uppdrag av regeringen utre-
der läkarutbildningen. 
Läkarförbundet är positivt till 
ett kliniskt basår, men vill att 
det ska ligga före ST.

Stefan Lindgren, professor 
vid den medicinska fakulte-
ten, Lunds universitet, utre-
der på regeringens uppdrag 
en ny läkarutbildning. Den 15 
februari ska han träffa sin 
rådgivande expertgrupp. Här 
kommer han presentera en 
idé om ett inledande verk-
samhetsförlagt basår som en 
del av ST.

AT i sin nuvarande form före-
slås upphöra. I stället bakas 
praktik in löpande under 
grundutbildningen.

– Vi ska se till att under den 
6-åriga läkarutbildningen ha 

så mycket praktiska moment 
så att vi uppväger för detta, 
säger Stefan Lindgren.

Cirka var tredje nylegiti-
merad läkare i Sverige i dag 
har läst sin grundutbildning 
utanför Sverige.

– Det handlar om att plocka 
ut moment i ST som är ge-
mensamma för väldigt många 
specialiteter, men samtidigt 
göra något som kan vara väl-
digt värdefullt för den grup-
pen av läkare som kommer 
från andra länder – utan att 
man därmed på något sätt 
ifrågasätter deras legitima-
tion, säger Stefan Lindgren, 
som ska lämna förslag senast 
i december i år.

– Tanken är att inte för-
länga utbildningen.

Läkarförbundets policy 
och utbildningsdelegation, 
UFO, har tidigare enats kring 
ett förslag till ny policy för 
klinisk utbildning. Alla läka-
re ska göra ett verksamhets-

förlagt introduktionsår (se 
LT nr 47/2011, sidan 2419) 

Stefan Lindgren ser inte nå-
gon motsättning:

– Jag har ju suttit med i Lä-
karförbundets arbetsgrupp, 
och delar den grunduppfatt-
ningen. De tankarna har vi 
tagit fram gemensamt, säger 
Stefan Lindgren, som även 
sitter med referensgruppen 
till den påbörjade översynen 
av specialitetsindelningarna 
som Socialstyrelsen arbetar 
med (Läkartidningen nr 
36/2011).

Stefan Lindgrens utspel om 
ett gemensamt basår inom ST 
har överraskat myndigheten:

– Hur vi ska förhålla oss till 
utredningen om grundutbild-
ningen och AT och basår? Det 
vet vi inte. Just nu befinner vi 
oss mitt i arbetet med att titta 
på enskilda specialiteter. Det 
handlar om att identifiera 
funktionalitetsproblem i den 

nuvarande strukturen, och 
att utifrån det föreslå föränd-
ringar, säger Thomas Wiberg, 
utredningssekreterare, Soci-
alstyrelsen.

– Vi tittar på den gemen-
samma kunskapsbasen så 
som den ser ut i dag, om det 
går att lämna ett alternativ 
modell för grupper av specia-
liteter som till exempel in-
ternmedicin och kirurgi.

Vid halvårsskiftet 2012 ska 
Socialstyrelsens rapport vara 
klar och gå ut på remiss.

Eva Engström, ordförande 
i Läkarförbundets utbild-
nings- och forskningsdelega-
tion, UFO, välkomnar ett kli-
niskt basår, men anser att det 
ska ligga före ST och vara en 
separat tjänstgöringsperiod.

– Det kan också behöva ut-
redas om ett år är lagom, eller 
möjligen kan vara lite kort 
tid, säger hon.

Marie Närlid
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AstraZenecas anläggningar i Snäckviken, Södertälje, för bland an-
nat forskning i neurovetenskap.


