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D et är med stort in-
tresse som vi läser
kollegerna Denckers
och Wålinders de-

battinlägg om hur man ska få
svensk psykiatri på benen
igen [1]. Den tilltagande bris-
ten på psykiatrer, som bland
annat föranlett förslag om att
överlåta psykiaterns arbets-
uppgifter till andra yrkes-
grupper [2], gör att situatio-
nen bör betraktas som alar-
merande. 

Dencker och Wålinder pe-
kar i sin artikel ut den kun-
skapsgenererande verksam-
heten som central för en lång-
siktig förändring; en syn som
vi delar. Denna uppfattning
återspeglas även i den av
Dencker och Wålinder kriti-
serade Miltonutredningen
[3], där man i avsnittet om
forskning och utveckling kon-
staterar att »en väl utvecklad
forsknings- och utvecklings-

aktivitet [– – –] bidrar också
till att höja områdets status,
intressera kompetenta män-
niskor att arbeta där, samt bi-
dra till ett ökat förtroende i
samhället«. Kopplingen
mellan forskning och vård-
kvalitet för samtliga medicin-
ska specialiteter har på senare
tid också poängteras i enrap-
port från Läkarförbundets ut-
bildnings- och forskningsde-
legation som nyligen presen-
terades i Läkartidningen [4]. 

Hur ser det då ut med framti-
den för svensk psykiatrisk
forskning? I Miltonutred-
ningen redovisas en invente-
ring av akademiska tjänster
inom specialistpsykiatrin
som genomfördes våren
2006. Man fann att 43 perso-
ner delade på 36,6 akademis-
ka tjänster – men av dessa för-
väntades endast 11 vara i aktiv 
tjänst om tio år! 

Beträffande återväxten
skriver man följande: »antalet
yngre lovande disputerade
psykiater är inte så stort« –
vilket lämnar en del att önska
för den faktaintresserade.
Inom Svensk psykiatrisk för-
enings nyligen återupplivade
ST-sektion (SPF-ST) ville vi
närmare undersöka hur situa-
tionen faktiskt ser ut, varför
vi har genomfört en invente-
ring av antalet forskande ST-
läkare i psykiatri. 

Vi har med hjälp av en nyligen
sammanställd lista över ST-
studierektorer och diverse
uppsökande akti-
viteter kunnat
identifiera 317 ST-
läkare i psykiatri
under perioden ja-
nuari–maj 2007.
Det är svårt att ut-
tala sig om huruvi-
da inventeringen
är heltäckande el-
ler inte, eftersom
vi trots stora efter-
forskningar inte hittat någon
som kan ge besked om hur
stor ST-läkargruppen är (vil-
ket i sig är anmärkningsvärt
med tanke på att rekryte-
ringsproblemet knappast är
nytt). 

Vi fick uppgift om att bland
de 317 ST-läkarna 17 (motsva-
rande 5 procent) var registre-
rade doktorander och 30
(9 procent) hade avlagt dok-
torsexamen. Eftersom rekry-
teringssvårigheterna vanligt-
vis uppfattas som mest utta-
lade vid kliniker ute i landet
gjorde vi därefter en förenk-
lad analys av den geografiska
fördelningen. 

Av de 129 ST-läkare som
tjänstgjorde utanför universi-
tetsorterna Stockholm, Lund,
Uppsala, Linköping, Göteborg
och Umeå var 5 (4 procent)
registrerade doktorander,
medan vi endast kunde hitta 1

disputerad person. (Finns det
någon som har skäl att känna
sig oräknad härvidlag skulle
det glädja oss mycket; du får
gärna sätta dig i kontakt med
SPF-ST omedelbart!)

Undersökningen visar således
på en bristande tillväxt av
forskningsutbildade läkare
inom psykiatrin, och att situa-
tionen är särskilt allvarlig
utanför universitetsklini-
kerna. Även om vi också kan
konstatera att viss kompetens
finns i form av redan dispute-
rade läkare, är siffrorna san-
nolikt långt ifrån tillräckliga

för att man inom
överskådlig tid ska
nå Läkarförbun-
dets mål att en tre-
djedel av läkarna
ska genomgå for-
skarutbildning [4]. 

SPF-ST anser att
forskarutbildade
psykiatrer har en
central roll för att

säkerställa en positiv utveck-
ling inom svensk psykiatri. Vi
menar att forskning medför
kunskapsalstring (exempelvis
forskning kring epidemiologi
eller behandling utifrån speci-
fikt svenska förhållanden),
ökad förmåga till kritisk
granskning av information,
vilket leder till att ny kunskap
snabbare kan komma till kli-
nisk användning, samt för-
bättrad utbildning både på
grundutbildnings-, AT- och
ST-nivå till följd av ökad kom-
petens hos utbildare. 

Sammantaget leder dessa
effekter till en förbättrad kva-
litet på den psykiatriska vår-
den, och därmed till ökat an-
seende både inom den medi-
cinska professionen och gent-
emot samhället – vilket har
betydelse för rekryteringen
av framtida psykiatrer (de
»intresserade ungdomarna«,
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Forskarutbildade psykiatrer har en cen-
tral roll för att säkerställa en positiv ut-
veckling inom svensk psykiatri. I artikeln
föreslås ett åtgärdsprogram i tre punkter
för att öka den vetenskapliga kompeten-
sen inom specialiteten.

»Undersökningen
visar således […]
att situationen är
särskilt allvarlig
utanför universi-
tetsklinikerna. «



enligt Dencker och Wålin-
der). 

I syfte att öka den vetenskap-
liga kompetensen och bereda
möjligheter att utveckla ett
forskningsintresse hos befint-
liga ST-läkare över hela lan-
det, samt att locka forsknings-
intresserade individer till
specialiteten, föreslår SPF-ST
följande: 
• Inrätta kurser i vetenskaps-

teori, forskningsmetodik
och vetenskaplig kommuni-
kation med inriktning mot
psykiatrisk forskning. Helst
bör kurserna ligga tidigt i
ST-utbildningen samt bli
obligatoriska. 

• Skapa utrymme i ST-målbe-
skrivningen för eget arbete
med forskning eller utveck-
ling. Detta kräver också till-
skott av resurser och en ak-
tiv prioritering av veten-
skapligt arbete vid psykia-
triska kliniker över en stör-
re del av landet. 

• Öka kontaktytorna mellan
ST-läkare och universite-
ten. Varje klinik som utbil-
dar ST-läkare i psykiatri bör
ha tillgång till en person an-
svarig för forskning och ut-
veckling, som samordnar
kontakt med företrädare för
landets forskningscentra. 

Vi vänder oss nu till ansvariga
vid Socialstyrelsen och Soci-
aldepartementet samt verk-
samhetschefer för samtliga
psykiatriska kliniker för be-
sked om hur dessa åtgärder
kan vidtas. Dessutom skulle vi
gärna se en kommentar från
Sveriges Kommuner och
Landsting om deras syn på
forskning inom psykiatrin.

■ Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.

REFERENSER 

1. Dencker SJ, Wålinder J. Hur få
svensk psykiatri på benen igen?
Läkartidningen. 2007;104:1297-8.

2. Ahlin L, Jern S. Så kan bristen på
psykiatrer avhjälpas. Dagens Sam-
hälle. 2007; nr 8.

3. Ambition och Ansvar. SOU
2006:100.

4. Hjelmqvist H, Ekbom A. En bro
mellan forskning och vård. Läkar-
tidningen. 2007;104:1379.

Vårdförbundets ordförande:

Fler yrkesgrupper än läkarna bidrar 
till vårdens kompetens och utveckling
■ Läkarförbundets förste vice
ordförande Marie Wedin me-
nar i en debattartikel i Läkar-
tidningen 23/2007 (sidorna
1831-2) att Vårdförbundet
genomfört en undersökning i
syfte att kritisera läkarkårens
löner. Ingenting kunde vara
mer felaktigt. 

Under april månad genomför-
de Vårdförbundet en under-
sökning för att ta reda på så-
väl allmänhetens som våra
medlemsgruppers inställning
till löneläge och utbildnings-
nivå i vården. 

Det är svårt att dra några
konkreta slutsatser av under-
sökningen, då dess syfte var
att just känna av stämningar
kring löne- och utbildningsni-
våer. Undersökningen visade
att kännedom och kunskap
om löner och utbildning i vår-
den varierar kraftigt. Det ger
en grund att stå på, det visar
vad som kan arbetas mer med

i framtiden. Att veta är alltid
bättre än att sväva i ovisshet. 

Marie Wedin och jag delar
inte synen på hyllande, det är
uppenbart. I den korta text
som publicerades i tidningen
Vårdfacket refererades
undersökningen, utan vare
sig adjektiv eller superlativ.
Var någonstans hyllningen av
en lösryckt mening kommer
in i bilden vore intressant att
få veta. Att via en debattarti-
kel angripa en undersökning
på felaktiga grunder känns
varken konstruktivt eller an-
svarstagande.

Att Vårdförbundet arbetar för
ökad löneutveckling för våra
medlemsgrupper kan inte
komma som någon överrask-
ning. Vad är det som gör att
Marie Wedin blir provocerad
av det? Det är en självklarhet
för en facklig organisation att
arbeta för och värna sina

medlemmar. Att, som Marie
Wedin, hävda att vi gör det på
bekostnad av andra yrkes-
grupper uppfattar jag som
förkastlig retorik. 

Utbildning måste löna sig. En
felaktig lönesättning kan i
värsta fall äventyra säkerhet
och kvalitet. Det gäller för
samtliga yrkesgrupper inom
vården. Om det inte finns ett
utrymme för en god löneut-
veckling som kompenserar
för många års studieskulder
försvinner incitamenten att
utbilda sig. Då tappar vården i
kompetens och utvecklings-
möjligheter. Är det för mycket
begärt att även Marie Wedin
ser att det finns fler yrkes-
grupper än läkarna som bi-
drar till det?

Anna-Karin Eklund
ordförande,
Vårdförbundet

■  Marie Wedin, med 36 år i
sjukvården, vet i synnerhet
att alla vårdens yrkesgrupper
bidrar till vårdens kvalitet och
är värda sin vikt i guld. Det är
därför jag ifrågasatt syftet,
kvaliteten och tolkningen av
Vårdförbundets inhandlade
enkätundersökning.

En undersökning för »att kän-
na av stämningar«, som inte
går att dra konkreta slutsatser
av, ter sig som en bräcklig
grund att stå på. Dåligt under-
byggd vetskap kan absolut
vara mer skadlig än ovisshet! 

Det är viktigt för en fackför-
eningsledning att dela pro-
blemställningar med med-
lemmarna. Därför kan en

undersökning av medlem-
marnas och allmänhetens
känsla för lämpligt löneläge
inom vårdsektorn absolut
vara av värde. 

En sådan undersökning för-
tjänar emellertid ett sakligt
och stringent upplägg för att
tjäna sitt syfte, att synliggöra
allmänhetens insikt i hur

mycket god sjukvård egentli-
gen är värd. Kanske Läkarför-
bundet, Vårdförbundet och
andra skulle samarbeta om ett
bättre upplägg, kanske vi-
lande på vetenskaplig grund?

Marie Wedin
förste vice ordförande,
Läkarförbundet
marie.wedin@slf.se

Replik: 

Vi ska kanske samarbeta om en 
löneenkät med bättre upplägg?
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