
Närmare ett tusental svenskar
studerade förra året på läkarut-
bildningar i utlandet. Det är fyra
gånger så många som för tio år
sedan.

❙ ❙ Det visar en enkätstudie som Social-
styrelsen låtit göra bland utlandsstude-
rande som får svenska studiemedel.

Orsakerna till ökningen tros vara fle-
ra. Sedan 1989 ges studiemedel för ut-
landsstudier. Antagningspoängen i Sve-
rige är höga. Och genom EUs läkardi-
rektiv är det för läkare utbildade i ett
EU/EES-land en enkel procedur att få
svensk legitimation.

Ungefär hälften av de 650 som svara-
de på enkäten utbildar sig i Danmark.
Näst vanligast är engelskspråkiga ut-
bildningar i Polen och Ungern. I Polen

fanns förra året närmare hundra svens-
kar och i Ungern ungefär hälften så
många. Därefter följer i fallande ordning

Storbritannien, Tyskland, Ryssland,
Norge, Tjeckien, Rumänien. Några en-
staka utbildas i Serbien och USA.

De flesta planerar att återvända till
Sverige efter sin utbildning. Det gäller
särskilt dem som studerar i Polen, Ung-
ern, Ryssland och Tjeckien. Av dem
som utbildar sig i Danmark och Storbri-
tannien har åtta av tio sådana planer.

Enkätens resultat ska användas när
Socialstyrelsen bedömer den framtida
läkartillgången i Sverige.

Såväl Socialstyrelsen som Högskole-
verket vill öka antalet platser på grund-
utbildningen, något som Läkarförbundet
och Medicine studerandes förbund varit
kritiska till, se Läkartidningen nr
50/2004 och 6/2005.

Elisabet Ohlin

2544 Läkartidningen  ❙ Nr 37  ❙ 2005  ❙ Volym 102

Bjudresa till Italien 
granskas av åklagare

Aktuellt

Fler svenskar på utländska 
läkarutbildningar

Ett 40-tal vårdanställda, däri-
bland flera läkare, kommer tro-
ligtvis att kallas till polisförhör till
följd av att de deltagit i en
bjudresa till Rom. 

❙ ❙ Det var läkemedelsbolaget Pfizer som
för två år sedan bjöd vårdpersonalen på
en resa till Rom, men enligt statsåklaga-
re Nils-Eric Schultz vid åklagarmyndig-
heten i Stockholm var gratisresan inte
befogad.

– Resan hade inte något vettigt pro-
gram, och därför fanns det inget skäl att
åka, säger Nils-Eric Schultz, som nu in-
lett en förundersökning kring resan.

Vårdpersonalen, främst från Stock-
holmsområdet, kan komma att åtalas för
mutbrott och blir förmodligen kallad till
polisförhör inom ett par veckor. Företrä-
dare för Pfizer har i sin tur delgivits
misstanke om bestickning. 

Nils-Eric Schultz berättar att bjudre-
san uppmärksammades efter det att en
överläkare som av en slump sprungit på
resesällskapet på Arlanda anmälde resan
till Läkemedelsindustrins informa-
tionsgranskningsman (IGM), som i sin
tur tipsade statsåklagaren om ärendet.
Resan ingick i ett projekt, »Våga fråga«,
om potensproblem.

Läkemedelsindustrins kontakter med

läkare granskas fortlöpande av åklagar-
myndigheten i Stockholm. Nils-Eric
Schultz har tagit över detta arbete från
överåklagare Christer van der Kwast (se
Läkartidningen nr 36/2003). 

Robert Leth, ordförande i Läkarför-
bundets etik- och ansvarsråd, tycker att
granskningen är nödvändig nu när frå-
gan är väckt.

– Mutbrott är en allvarlig anklagelse,
och det är viktigt att man kommer till
botten med detta, säger han.

Robert Leth anser att den enskilda lä-
karen själv har ett stort ansvar att säga
nej till eventuella mutor och säger att för
att kunna ta det ansvaret har Läkarför-
bundet tydliga etiska regler.

– Läkarens oberoende av industrin är
oerhört viktigt. Det får inte finnas mins-
ta tvivel om att läkaren handlar utifrån
patientens bästa, säger Robert Leth.

Sara Holfve

Antal svenskar som studerat utomlands
med studiemedel från Centrala
studiestödsnämnden (CSN) 1995–2005. 

Överenskommelsen mellan 
Sveriges läkarförbund och
Läkemedelsindustriföreningen
trädde i kraft den 1 januari 2005
och finns att läsa på www.slf.se
under Etik & ansvar.

Ny statssekreterare
hos Ylva Johansson
❙ ❙ Vårdminister Ylva Johanssons stats-
sekreterare Mikael Sjöberg slutar för att
bli generaldirektör för Arbetslivsinstitu-
tet. Han ersätts av Kent Waltersson, tidi-
gare kommunalpolitiker i Linköping och
politiskt sakkunnig på Utbildningsde-
partementet. LT
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Antal

Studieår

EU-parlamentet antar
lag om barnläkemedel 

❙ ❙ EU-kommissionens förslag till EU-
förordning som ska stimulera utveck-
lingen av barnläkemedel har antagits av
Europaparlamentet. 

När läkemedelsprövningar görs på
barngrupper kommer patenttiden för lä-
kemedlet att förlängas med sex måna-
der. En vetenskaplig kommitté, Pedia-
triska kommittén, inrättas senast sex må-
nader efter att förordningen trätt i kraft. 

För att bli gällande lag måste förord-
ningen också godtas av ministerrådet.
Den kommer då automatiskt att gälla i
Sverige såsom svensk lag.

Antidepressiva läkemedel och medel
mot astma, smärta, infektion och epilep-
si är exempel på sådant som borde testas
särskilt på barn, enligt professor Anders
Rane, ordförande i European Society for
Developmental, Perinatal and Paediatric
Pharmacology, se LT nr 4/2005.


