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KULTUR Marc Quinns skulpturer föreställer
vanliga nakna människor men med olika fy-
siska funktionshinder. Denna marmorstaty
av Alison Lapper som »sitter i väntans tider«
står mitt på Trafalgar Square i London. 
Sidan 693

R unt 1 000 nya läkare utbildas per år, men
osäkerheten om hur det bäst bör gå till
förefaller stor. Läkarprogrammen på de

medicinska fakulteterna skiljer sig så mycket åt
att det är svårt för studenter att byta studieort
inom landet – för att inte tala om svårigheterna
att byta till en svensk studieort efter utlands-
studier. 

Antagningskraven är också olika. Får vi bätt-
re läkare om studenterna tas in på skolbetyg,
högskoleprov, intervjuer, kvotering eller lott-
ning – eller kanske en kombination av prov och
lämplighetstest? 

Ingen vet säkert. Det råder däremot inget tvi-
vel om att förväntningarna och kraven på de
blivande läkarna har ökat. 

E n bra doktor förväntas kunna mer än att
vara kunnig och empatisk i mötet med
den enskilde patienten. Läkaren bör ock-

så vara en god chef i vården och engagera sig i
klinisk forskning samtidigt som han/hon är

med och utvecklar cellbiologins och genetikens
landvinningar – allt utan att den humanistiska
allmänbildningen går förlorad.

I ett temanummer i BMJ 2002 finns ett antal
roande och tänkvärda analyser hur dessa allsi-
diga superdoktorer, nutida chimärer av biolo-
giska forskare och humanister, skall bli till. Det
är förebilder och interaktion med äldre kolle-
ger som kanske betyder mest för att forma en
krävande professionell yrkesroll, skriver Elisa-
beth Paice, dekanus för postgraduate-utbild-
ningen i London.

L äkartidningens konkreta bidrag för att
främja blivande och nyblivna doktorers
professionella utveckling är att vi har till-

satt en studentredaktör, Marie Annerstedt,
som presenteras mer ingående på sidan 659.

Det skall bli lättare och naturligare för bli-
vande läkare att engagera sig i Läkartidningen
– som läsare eller skribenter. 

Hur man utbildar bra doktorer 
»Det är förebilder
och interaktion med
äldre kolleger som
kanske betyder
mest för att forma
en krävande profes-
sionell yrkesroll,
skriver Elisabeth
Paice, dekanus för
postgraduate-ut-
bildningen i Lon-
don.«

Josef Milerad 
medicinsk
chefredaktör

josef.milerad@lakartidningen.se

Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manuskript
granskas av minst en (ofta fler) av Läkartid-
ningens stab av 220 fasta och 350 extraor-

dinarie vetenskapliga experter. Granskningen av ma-
nuskript sker enligt internationella rekommendationer
(www.icmje.org).




