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Personliga egenskaper och 
social kompetens väger tyng-
re än medicinska färdigheter 
när läkartjänster tillsätts. 
Och för den som vill klättra i 
yrket gäller det att inte fram-
stå som alltför karriärlysten. 
Det visar en färsk avhandling 
vid Umeå universitet.

Det är pedagogen Ola Lind-
berg som i avhandlingen »Let 
me through, I’m a doctor!« 
visar att den rena yrkeskom-
petensen väger lättare än mer 
personliga egenskaper som 
humor, driv och lyhördhet 
när läkare ska rekryteras till 
sjukhusen. 

Inte minst gäller detta de 
första åren ute i yrkeslivet.

– När rekryterare väljer bland 
kandidaterna har den medi-
cinska kompetensen nästan 
ingen betydelse. Man utgår 
från att de flesta har den kun-
skap man behöver. I stället 
uppvärderas de mer personli-
ga egenskaperna, som där-
med blir avgörande för om 
man får jobbet eller inte, sä-
ger Ola Lindberg.

– Den sociala kompetensen 
är viktig, alltså hur man han-
terar människor och relatio-
ner, men också vilket driv 
man visat upp, och då inte 
bara när det gäller studierna. 
Har man en rik och aktiv fri-

tid ses det som en merit.
Den som däremot tydligt 

visar sin karriärlystnad och 
exempelvis pluggar stenhårt 
inför tentorna går sämre hem 
hos såväl kollegor som rekry-
terare. Att tro alltför mycket 
på sin egen förträfflighet och 
skicklighet är inte heller ett 
plus.

– Det gäller att balansera 
de till synes motstridiga 
egenskaperna tuff och driven 
med empati och ödmjukhet. 
Det är nog litet av en upp-
täckt i mina studier, säger Ola 
Lindberg.

Han tror också att detsam-
ma gäller inom andra kvalifi-
cerade yrken. Tillsammans 
med kollegan Oscar Rantata-

lo vid pedagogiska institutio-
nen på Umeå universitet har 
han jämfört synen på kompe-
tens och kvalitet hos läkarna 
med synen på samma egen-
skaper inom den nationella 
insatsstyrkan. 

Resultaten är slående lika.
– Det gäller att inte sätta sig 

på för höga hästar, men ändå 
stå på sig. Och att vara öd-
mjuk och ha förmåga att lyss-
na på andra.

Ola Lindberg hoppas nu att 
den pågående AT-utredning-
en, som syftar till att göra om 
hela läkarutbildningen, ska 
ta till sig av hans forskning 
och slutsatser. 

– Det läggs enorma resur-

ser på sjukhusens rekryte-
ring av exempelvis AT-läkare. 
Men frågan är om det måste 
vara så.

– I nuläget jobbar de nya 
läkarna som vikarier ett år, 
och ibland längre, för att me-
ritera sig för just AT. De har 
med andra ord jobbat för att 
få möjlighet att öva på att job-
ba. Hela poängen med den 
mjukare övergången från ut-
bildning till arbete går då för-
lorad.

Bertholof Brännström
frilansjournalist

naktuellt

Humor och driv viktigast 
när läkare ska anställas

Studier visar att läkare ägnar 
allt mindre tid åt det som är kär-
nan i yrket: mötet med patien-
terna. I Västerbotten pågår nu 
ett projekt för att hitta sätt att 
minska läkarnas administrativa 
börda.

Studier som gjorts visar att bara 
en tredjedel av läkares arbets-
dag ägnas åt att träffa patienter. 
Resten går åt till administration 
av olika slag. 

Den här utvecklingen hoppas 
man kunna vända i Västerbot-
ten. Landstinget genomför för 
närvarande ett omfattande be-
sparingsprojekt för att få ekono-
min i balans, och ett av delpro-
jekten handlar om att utnyttja 
läkarkompetensen mer effek-
tivt. Erik Bergström, professor i 
pediatrik vid Norrlands universi-
tetssjukhus, Umeå, har lämnat 
över en lista med förslag till åt-
gärder för att minska läkarnas 

administrativa ar-
bete. Förslagen 
har hämtats från 
en referensgrupp 
med läkare på oli-
ka nivåer och från 
olika specialiteter.

Att göra något åt dåligt funge-
rande datasystem hör till de vik-
tigaste åtgärderna på den 
landstingsövergripande nivån. 
Man bör också bli mer restriktiv 

med att införa nya rutiner och 
projekt som tar tid för läkarna.

Erik Bergström menar att 
man måste ifrågasätta om alla 
projekt verkligen tillför något av 
värde.

Även när det gäller hur arbe-
tet organiseras på kliniknivå 
finns det mycket att göra. Bland 
annat kan servicen till läkarna 
bli bättre.

– Det har varit en tidsanda 
att doktorer inte ska bli uppas-
sade, men det är ett väldigt slö-
seri med kompetens. Jag tror att 
det håller på att bli ett uppvak-

från lakartidningen.se 
Längre versioner av artiklarna 
på detta uppslag finns att läsa 
på vår webbplats. 

Avhandling:

Västerbotten jagar tidstjuvar

Tre empiriska delstudier 
har bidragit till Lind-
bergs slutsatser:

n En större enkät till tre olika 
avgångsklasser vid läkarut-
bildningen. Sammanlagt 
123 personer med mellan 
ett och två år i yrket sva-
rade på frågor om vad som 
visat sig vara viktigt att 
kunna och hur de blev för-
beredda på detta under 
själva utbildningen.

n Djupintervjuer med åtta ut-
bildare och åtta medicin-
studenter. Frågorna har rört 
vad man önskat uppnå un-
der den långa utbildningen 
och vad man anser känne-
tecknar en kompetent lä-
kare.

n Studie av rekryteringen till 
AT-tjänster. De rekryterings-
ansvariga vid de 21 sjukhus 
i Sverige med flest sökande 
till AT-tjänster har fått be-
svara frågor om urvalet – 
alltså vilka egenskaper och 
kompetenser som avgör när 
tjänster tillsätts. n

»Det gäller att inte sätta sig på för höga hästar, men ändå stå på 
sig«, säger Ola Lindberg.
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Var fjärde dag görs en lex Ma-
ria-anmälan som är relaterad 
till IT-problem. I många fall 
har problemen lett till allvar-
liga patientskador.

»Vårdgivare måste förstå 
att IT är en del av hälso- och 
sjukvården som bör integre-
ras i det övriga patientsäker-
hetsarbetet«, säger Martin 
Malm, vd för konsultföretaget 
Transcendent Group som 
granskat alla lex Maria-an-
mälningar 2010.

Kartläggningen, som presen-
terades under Vitaliskonferen-
sen i Göteborg förra veckan, 
visade att ett 100-tal av totalt 
2051 ärenden var tydligt IT-re-
laterade. I cirka 30 procent av 
fallen medförde incidenterna 
allvarlig skada eller sjukdom. 

– Utöver de uppenbart IT-
relaterade händelserna fanns 
ett ytterligare 50-tal ärenden 
som vi misstänker i någon ut-
sträckning kan vara IT-relate-
rade, säger Martin Malm. 

De vanligaste händelserna
handlade om driftstörningar, 
exempelvis att elektroniska 
journalsystem låg helt nere. 

– Personalen kunde varken 
läsa eller skriva i journalerna, 
och det drabbar ofta en stor 
grupp patienter, säger Martin 
Malm.

– Det finns med säkerhet 
dessutom ett stort mörkertal, 
då många stora händelser om 
driftstörningar som media 

har rapporterat om inte åter-
finns bland ärendena. 

En annan relativt vanlig in-
cident är att läkare ordinerar 
en läkemedelsdos via elektro-
niskt recept, men att dosen 
blir felaktig då den hanteras 
av apotekets IT-system. Det 
kan handla om att decimaler 
ändras i förskrivningen. 

– Huruvida IT-relaterade 
problem lett till dödsfall un-
der 2010 kan vi inte säkert 
säga, men det kan inte uteslu-
tas, säger Martin Malm. 

Syftet med kartläggningen
var att få en mer komplett bild 
av ett problem som Socialsty-
relsen lyfte fram i en rapport 
2009, då ett slumpmässigt ur-
val visade att 10–20 procent 
av alla lex Maria-ärenden var 
relaterade till IT-problem. 
Martin Malm, själv konsult åt 
Socialstyrelsen som bland an-
nat deltagit i att ta fram före-
skrifter i enlighet med nya pa-
tientsäkerhetslagen, anser att 
hälso- och sjukvårdens ruti-
ner gällande IT-systemen 
uppvisar betydligt större bris-
ter än andra samhällsbärande 
sektorer. 

– Det finns inte samma 
höga krav på systemen och 
kvalitetssäkringen som inom 
exempelvis banksektorn, och 
även rutinerna om något falle-
rar uppvisar stora brister, sä-
ger Martin Malm. 

Peter Örn 
frilansjournalist

IT-problem bakom 
100 lex Marior varje år

nande, säger Erik Bergström.
Många läkarsekreterare för-

svann under neddragningarna 
på 1990-talet, och ett annat för-
slag är att anställa fler sekrete-
rare – fast i en uppgraderad 
version.

– Vi har lyft fram att man 
skulle behöva uppgradera sek-
reterarna till att bli mer vårdad-
ministratörer och teamsekrete-
rare, som kan ta en del mer av-
ancerade uppgifter – som att 
sköta register och annat – som 
doktorer och sköterskor sitter 

med i dag men som definitivt 
inte kräver medicinsk utbild-
ning.

Förslagen har nu lämnats till 
landstingsledningen. Nästa 
steg blir att formulera ett upp-
drag till verksamhetscheferna.

Hur stor del av arbetstiden är 
det realistiskt att läkare lägger 
på direkt patientmöte?

– Som ett första steg tycker 
jag att det borde vara fullt möj-
ligt att komma upp till hälften.

Michael Lövtrup
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