
Det är känt att trakasserier och kränk-
ningar mot läkarstudenter förekommer
på medicinska fakulteter i flera länder.
För att kartlägga problemet på den ame-
rikanska läkarutbildningen genomför-
des en longitudinell studie där 16 medi-
cinska fakulteter i USA och drygt 2 300
läkarstudenter ingick [1]. 

Studenterna fick fylla i en enkät dels
när de började sin första kliniska praktik,
dels  under sista året av utbildningen. De
fick svara på frågan om de uppfattade att
de blivit utsatta för trakasserier eller
kränkande behandling under utbild-
ningen, och i så fall av vem: andra studen-
ter, prekliniska lärare, un-
derläkare, kliniska lärare/lä-
kare eller patienter. Sjukskö-
terskor och annan personal
ingick inte som alternativ. 

Frekvensen bland sista-
årsstudenterna var anmärk-
ningsvärt hög: 42 procent
uppgav att de blivit utsatta
för trakasserier, och 84 pro-
cent uppgav att de blivit ut-
satta för kränkande behand-
ling. Av dessa ansåg 13 pro-
cent att händelsen var allvar-
lig. 

Bland de studenter som
nyligen påbörjat sin kliniska praktik an-
gav en betydligt lägre andel att de blivit
utsatta för trakasserier eller kränkande
behandling, vilket visar att en stor del av
problemet uppstår under den kliniska de-
len av utbildningen.

Underläkare, kliniska lärare/läkare
och patienter var mest benägna att utsät-
ta studenterna för trakasserier eller
kränkningar, men det förekom även att
andra studenter och prekliniska lärare
gjorde det.

Problemet belyst i brett perspektiv
Det fanns inga tydliga tecken på att stu-

denter som tillhörde ett
visst kön, en viss etni-
citet, religion eller poli-
tisk övertygelse skulle
vara mer utsatta än an-
dra studenter. 

Dock fanns en viss
korrelation mellan
specialitet och omfatt-
ning av problemet. All-
mänmedicin stod för
den största andelen,
vilket är något förvå-
nande eftersom tidiga-
re studier visat att kir-
urgi och gynekologi/
obstetrik stått för den
största andelen och att
problemet varit betyd-
ligt mindre inom all-
mänmedicin. 

De studenter som blivit utsatta för tra-
kasserier och/eller kränkningar hade

högre alkoholkonsumtion,
var i högre grad nedstämda
eller suicidala, var mindre
nöjda med sitt yrkesval och
ansåg i mindre omfattning att
deras fakultet brydde sig om
dem. 

En ledarartikel i BMJ kon-
staterar därför att problemet
har långtgående konsekven-
ser och att det måste tas på
allvar [2].

Intressant är att studien
valt att angripa problemet i ett
bredare perspektiv, inte bara
vad gäller exempelvis sexuella

trakasserier eller rasism, och att man med
denna bredare definition kan visa att alla
läkarstudenter, oavsett grupptillhörighet
i samhället, löper stor risk att drabbas. 

Svensk studie behövs
Trakasserier och kränkningar har allvar-
liga konsekvenser för individen på både
ett personligt och ett yrkesmässigt plan.
Det är dock svårt att avgöra i hur hög grad
man kan överföra resultat från den ame-
rikanska läkarutbildningen till den
svenska. 

Vi vet att sexuella trakasserier och sär-
behandling på grundval av kön är ett rela-

tivt stort problem på
den svenska läkarut-
bildningen och att des-
sa problem blir tydliga-
re under de kliniska
kurserna. 

Vi har däremot en då-
lig uppfattning om hur
trakasserier och kränk-
ningar i ett bredare per-
spektiv drabbar stu-
denterna. 

Det vore önskvärt att
genomföra en studie i
Sverige motsvarande
den amerikanska för att
kartlägga omfattning-
en av trakasserier och
kränkningar i ett bre-
dare perspektiv. 

I sådana fall bör även
sjuksköterskor och annan vårdpersonal
ingå som alternativ när studenterna ska
uppge vem som trakasserat eller kränkt
dem.

■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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En longitudinell enkätstudie vid medi-
cinska fakulteter i USA visar att an-
märkningsvärt många sistaårsstuden-
ter utsatts för trakasserier (42 procent)
och kränkningar (84 procent).
Underläkare, kliniska lärare/läkare och
patienter var mest benägna att utsätta
studenterna för trakasserier/kränk-
ningar. Sjuksköterskor och annan vård-
personal ingick inte i svarsalternativen.
En studie i Sverige är angelägen för att
kartlägga problemets omfattning bland
svenska läkarstuderande.
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Ensam med stetoskopet … trakas-
serier/kränkningar får allvarliga
konsekvenser för den enskilde på
både det personliga och det yr-
kesmässiga planet.
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