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   ■ lt debatt

S jukhusläkarna har i ett 
relativt sent skede fått 
ta del av inriktningen av 

förslaget till ny läkarutbild
ning av ensamutredaren Ste
fan Lindgren. Vi har kommit 
med kritik mot slopandet av 
AT och mot utarmningen av 
det rent medicinska innehåll
et i vad vi bedömer som bas
kunskaper samt även riktat 
invändningar mot en förläng
ning av grundutbildningen 
till sex år. 

Kritiken innebär inte att vi 
är nöjda med dagens utbild
ning. Det finns välmotiverad 
anledning att se över den och 
att skapa en standardiserad 
nationell kursplan för att ga
rantera en likvärdig utbild
ning över landet och ge möj
lighet till byte av studieort. 

Vi ser inte att Stefan Lindgrens 
förslag leder till den kvalitets
höjning som vi skulle vilja se i 
grundutbildningen, vare sig i 
fråga om teoretiskt innehåll 
eller praktiska färdigheter.

Utredningsförslaget bygger 
på en övertro på de medicins
ka fakulteternas möjlighet att 
ta ett totalansvar för läkar
utbildningen med resultatet 
en färdigutbildad legitimerad 
läkare motsvarande dagens. 
För att kunna leva upp till 
Stefan Lindgrens vision krävs 
en radikal och omfattande 
omstrukturering av såväl den 
prekliniska som den kliniska 
delen av utbildningen.

Vi ser med oro på vad för
slaget om slopande av AT le
der till. EU:s yrkeskvalifika
tionsdirektiv tillåter ingen  
s k preST efter legitimation. 
Det betyder att AT:s multipla 
funktioner – som färdighets
träning, att växa in i läkarrol
len under handledning, fung
era som »pröva påtjänstgö
ring«, locka unga doktorer till 
bristspecialiteter och gles
bygd samt ingå som viktig ar
betskraft vid många sjukhus 
utanför universitetsorterna 
– försvinner. 

Stefan Lindgrens förslag 
innebär i fackligt perspektiv 

en klar ekonomisk försäm
ring för våra medlemmar. Sex 
månader med lön ersätts av 
sex månader med studielån 

då utbildningen förlängs till 
sex år. Förslaget innebär av 
samma orsak en försening i 
arbetslivsintroduktionen 
med sex månader, vilket har
monierar illa med regering
ens intention att av national
ekonomiska skäl tidigareläg
ga denna.

Utredaren hävdar att det 
finns inlåsningseffekter med 
den nuvarande svenska ut
bildningen före legitimation 
som gör att svenska läkare 
har svårt att få jobb i utlandet 
efter avslutad grundutbild
ning, eller att möjligheten till 
arbete utomlands fördröjs då 
AT krävs före legitimation. 

Huvudmålet för svensk 

 läkarutbildning måste vara 
utbildning av högsta möjliga 
kvalitet, att tillgodose beho
ven i Sverige samt att utbilda 
läkare som är attraktiva på 
den internationella arbets
marknaden. I stora delar av 
Europa råder låga löner och 
dålig arbetsmiljö. Vår be
dömning är att ytterst få 
svenskar vill söka sig till den 
europeiska arbetsmarknaden 
utanför Norden direkt efter 
utbildningen. För Norge, Ka
nada och USA, ickemedlem
mar i EU, gäller andra regler.

Sjukhusläkarna har drivit 
frågan om ett nationellt »core 
curriculum« för att säkra 
viktiga teoretiska basämnen, 
däribland anatomi, farmako
logi och fysiologi. På vissa fa
kulteter finns dessa kurser, 
men på andra har de integre
rats i block med utarmning 
eller nedläggning av institu
tionerna som en konsekvens. 
Risken är att med en studie
ordning där vissa ämnen ra
tionaliseras bort försvinner 
lärarbasen. Ämnen som är 
allas ansvar är i praktikens 

ingens. Detta har Stefan 
Lindgrens förslag inte tagit 
hänsyn till.

Det svenska systemet med 
AT efter grundutbildning har 
med få undantag fungerat väl 
och skulle även kunna funge
ra som förebild för andra län
der inom EU. Möjligheten att 
förhandla fram dispens för 
att få behålla den svenska 
ordningen med 5,5 års grund
utbildning samt 18 månaders 
AT före legitimation borde 
prövas. Storbritannien har 
klarat detta på flera områden. 
Vi kan från Sjukhusläkarna 
inte acceptera att vår läkarut
bildning ska hamna på lägsta 
europeiska nivå.
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apropå! Den nya läkarutbildningen

Sverige bör begära dispens för att få behålla AT

»Vi kan från Sjukhus
läkarna inte acceptera 
att vår läkarutbildning 
ska hamna på lägsta 
europeiska nivå.«

läsarkommentarer på läkartidningen.se
Målet att primärvården ska ha 
1 läkare per 1 500 invånare är 
förlegat, ansåg Anders W Jonsson 
(C), ordförande i riksdagens 
socialutskott, i Läkartidningen 
12/2013 om Läkarförbundets rap-
port »Primärvårdens läkarbeman-
ning«. Läsarna har synpunkter.

Jag har tidigare varit verksam 
som sjukhusspecialist, arbe-
tar sedan fem år tillbaka som 
specialist inom allmänmedicin. 
Det är mycket intressant att 
som nu få uppleva den ofta 
helt orimliga arbetsbörda som 
åligger en distriktsläkare. Jag 
tror att beslutsfattarna på många 
nivåer måste ta sig en allvarlig 
funderare på vad en distrikts-
läkares primära arbetsuppgift 
är. Är det verkligen att som en 
omnipotent superspecialist åta 
sig uppföjning och kontroller av 
från sjukhusens specialistmot-
tagningar utremitterade fall?  Att 
slänga sig med svepande me-
ningar som att »resurserna ska 

ökas« för att göra detta möjligt är 
närmast cyniskt, då ingen vet hur 
mycket eller hur dessa eventuella 
resurser ska användas. Jag ser 
en mycket oroande tendens nu 
jämfört med 10–15 år tillbaka 
i tiden. Svårt sjuka och långt 
ifrån färdigbehandlade/utredda 
patienter skickas hem med öns-
kemål om »fortsatt uppföljning i 
primärvården«. Säkerligen beror 
detta bl a på den platsbrist som 
råder på sjukhusen. Jag hoppas 
att läkarbrist, och uppsägning 
från fasta tjänster, blir en signal 
om att det föreligger ett funda-
mentalt fel i en distriktsläkares 
arbetsuppgifter i dag. 

Pia Sonne

Invånarnas behov av läkarin-
satser i den basala hälso- och 
sjukvården (primärvården) styr 
den dimensionering av läkar-
timmar som behövs där. Den 
uppdragsgivare som inte begripit 
detta kommer att bryta mot 
arbetsmiljölagen, arbetstids-

lagen och andra arbetsrättsliga 
lagar. Det är hög tid att utöka 
Arbetsmiljöverkets inspektioner 
i primärvårdens läkararbete. 
Vitena – miljonbelopp – kommer 
sannolikt att dugga tätt. 

Kerstin Ermebrant

Men nu avskaffas ju AT för att 
täcka bristerna i primärvården. 
Ska bli riktigt intressant (eller 
inte) när nybakade studenter 
kommer till VC och ska arbeta i 
detta svåra yrke utan någon som 
helst yrkespraktik innan. 

Jonas Pihlgren

Personligen har jag övergett fast 
jobb på välbemannad VC, där 
jag fick slösa min kunskap och 
kompetens på snuvor och hostor 
och banala hudåkommor, till 
stafettläkare (en term som f ö är 
skällsord och inte bör användas 
av Läkarförbundet utan snarare 
»vikarierande läkare») där jag 
kan göra ett meningsfullt jobb.

Anders Johansson 


