
ha. Det är ju grunden, att man
vet vad det finns för behov.
Det här är en fråga för alla oss
i professionen, både arbetsgi-
vare och vi själva. Men nyck-
elpersonen är verksamhets-
cheferna, vi måste stötta dem,
säger Hans Hjelmqvist.

En femtedel av de svarande
uppger dessutom att de på sin
arbetsplats saknar en struktur
för gemensam kontinuerlig
internutbildning, som fall-
dragningar eller kongressrap-
porter. Och nästan 30 procent
uppger att deras arbetsplats
saknar en organisation som
tillvaratar och uppmuntrar

möjligheter till lärande i det
dagliga arbetet.

Drygt 1 000 slumpmässigt
utvalda offentliganställda lä-
kare i Sjukhusläkarförening-
en, Distriktsläkarföreningen
och Chefsföreningen svarade
på enkäten. Svarsfrekvensen
var 79 procent. 

Elisabet Ohlin

Fotnot: Läkarförbundets mål rör extern
fortbildning på betald arbetstid men en-
kätens fråga rör all extern fortbildning.
Enligt enkäten har dock 86 procent haft
tjänstledighet med lön för sin externa
fortbildning. För att få jämförbara siffror
har antalet externa fortbildningsdagar
därför multiplicerats med 0,86 i den här
artikeln. 
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aktuellt Läkarförbundet: Nej
tack till vårdguider

Moderaternas förslag om vård-
guider till de svårast sjuka får
inte gehör hos Läkarförbundet.
Att satsa på fler administratö-
rer inom vården ger mer byrå-
krati, menar förbundet, som
hellre vill se förslag om en ut-
byggd primärvård. Bristen på
läkare, framför allt inom äldre-
vården, är ett stort problem i
dag – satsa pengar på att åt-
gärda detta i stället, är repli-
ken. •

Se över patientsä-
kerheten kräver SKL

Hela patientsäkerhetslagstift-
ningen bör ses över och rege-
ringen bör tillsätta en parla-
mentarisk utredning som
snabbt kan göra detta. Det an-
ser Sveriges Kommuner och
Landstings (SKL) två ordföran-
de Lars Isaksson och Ilmar
Reepalu i en debattartikel i Up-
sala Nya Tidning 14 augusti. 
De vill bland annat skilja på
system för avvikelserapporte-
ring och system som rör enskil-
da anställdas ansvar, för att
öka rapporteringsbenägenhe-
ten och fånga upp avvikelser.
En enskild anställds rapport
om avvikelser ska inte kunna
ligga till grund för åtgärder mot
samma individ. Bakgrunden är
ett liknande förslag från Soci-
alstyrelsen och Socialstyrel-
sens rapport i juni om stora
brister i sjukvårdens avvikelse-
rapportering. •

Läkare får plusjobb

Invandrare med utländsk lä-
karutbildning ska erbjudas
plusjobb i Stockholms läns
landsting. Plusjobbet ska fun-
gera som en provanställning
under sex månader. Därefter
ska den utländska legitimatio-
nen kunna omvandlas till
svensk.

– Självklart ska läkare som
bor i Sverige arbeta som läkare
i stället för att köra taxi eller
städa, säger personallands-
tingsrådet Lars Dahlberg (s) i
ett pressmeddelande.
Omkring tjugo läkare beräknas
få plusjobb i Stockholms-
landstinget. Plusjobb innebär
att Länsarbetsnämnden står
för en större del av lönekostna-
den. Lönen blir 16 800 kronor i
månaden. Stockholms läkar-
förening har ställt sig bakom
landstingets beslut. •

Lunds universitets och Region
Skånes nya forskningscent-
rum Clinical Research Center,
CRC, invigdes förra veckan. 

Vid CRC, som ligger på uni-
versitetssjukhuset MAS om-
råde i Malmö, ska patientnära
och preklinisk forskning inte-
greras med utbildning och

fortbildning av sjukvårdsper-
sonal. 

Centrumet ska omfatta 40
forskargrupper med 420 fors-
kare, doktorander och admi-
nistrativ personal samt 400
grundutbildningsstudenter. 

Redan idag är den medi-
cinska forskningen i Malmö
fokuserad på folksjukdomar

som åderförkalkning, diabe-
tes, fetma och cancer samt
epidemiologi och samhälls-
medicin.

I centrumet har investerats
omkring 600 miljoner kronor.
Satsningen på CRC är tänkt
att stärka Malmös position i
Öresundsregionen. •

Behandlingar med elchocker
inom den psykiatriska vården
har fördubblats sedan 1990-
talet. 

Statistik från Socialstyrelsen
visar att antalet elchockbe-

handlingar, ECT, ökat från
18 000 år 1993 till drygt
39 000 fram till 2005, enligt
radioprogrammet Front i P3.

Kritiker anser att ECT-be-
handlingar skadar minnet, till
exempel kan korttidsminnet

försämras. Andra menar att
effekterna av elchocker, som
innebär små mängder ström-
impulser, är goda för nya pati-
entgrupper, däribland yngre
människor som lider av insta-
bilitet. •

TABELL IV. Antal timmar intern
fortbildning (internutbildning
samt egen fortbildning) per
vecka 2005 fördelade på befatt-
ning:
Befattning Antal dagar
Verksamhetschef 4,1

Överläkare 3,0

Distriktsläkare 2,3

Specialistläkare 2,7

Professor 9,3

Universitetslektor 4,1

Övriga 3,5

Totalt 3,0

Fördubbling av elchocker i psykiatrin

Kliniskt forskningscentrum i Malmö invigt

Personalstopp vid
sjukhuset i Lund

Dålig ekonomi har gjort att
Universitetssjukhuset i Lund
tagit beslut om totalt och
omedelbart anställnings-
stopp. Årets bokslut riskerar
att sluta med ett underskott
på nästan 80 miljoner kronor. 

Orsaken är att akutverk-
samheten ökat under året och
att läkemedelskostnaderna
inom cancervården skenat
iväg. Samtidigt har intäkterna
för vård till patienter som har
sin hemort utanför regionen
minskat. •

Så kallade regulatoriska T-
celler som, är viktiga i männi-
skans immunsystem tycks
öka vid psykisk stress. Det har
forskare vid Karolinska insti-
tutet funnit när de har under-
sökt hur läkarstudenter på-
verkas av stress inför en stör-
re tenta. Hos studenter med
allergi och/eller astma för-
sköts dessutom cytokinbalan-
sen i kroppen på ett sätt som
förknippas med allergisk re-
aktion. Icke allergiska studen-
ters cytokinbalans påverka-
des dock inte. Forskningsle-

darna Mats Lekander och Ca-
roline Olgart-Höglund tror
att det kan finnas ett samband
mellan de två fynden.

– Mycket tyder på att de re-
gulatoriska T-cellerna är dys-
funktionella hos allergiker.
När människor blir stressade
ökar de i antal och har nor-
malt en anti-inflammatorisk
verkan. Om detta inte funge-
rar hos allergiker skulle det
kunna förklara den förändra-
de cytokinbalansen vi ser hos
dem, säger Mats Lekander i
ett pressmeddelande. •

Immunförsvaret påverkas av tentastress




