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B ehandling med läke-
medel är den vanli-
gaste vårdåtgärden. I
genomsnitt får alla

invånare i Sverige som är 75
år och äldre 5,7 läkemedel per
person. På akutklinikerna är
cirka hälften av patienterna
över 75 år. Mellan 10 och 20
procent av akuta inläggningar
uppskattas vara orsakade av
läkemedelsproblem. Till den-
na verklighet kommer nybliv-
na AT-läkare efter 5,5 års
grundutbildning för att
tjänstgöra kliniskt under
handledning. 

EU-standarden för läkarut-
bildning är 6 år [1]. Det åligger
för närvarande huvudman-
nen att se till att AT-läkarna
får motsvarande 6 månaders

utbildning integrerat med
den kliniska tjänstgöringen.
Vissa områden passar särskilt
bra under denna sena fas av
läkarutbildningen. Dit hör ut-
bildning i klok läkemedelsan-
vändning, särskilt till äldre
och multisjuka.

ST-läkarna har sina obliga-
toriska SK-kurser, som med
fördel skulle kunna utökas
med utbildning i klok läkeme-
delsanvändning, särskilt hos
de äldre och de multisjuka,
som i stigande grad behöver
vård inom de flesta specialite-
ter. Det är hög tid att införa
motsvarande kurser för AT-
läkarna. 

Utvecklingen på läkemedels-
området är snabb och dyna-
misk. Det kommer hela tiden
nya läkemedel med nya verk-
ningssätt, samtidigt som
många av de gamla finns kvar.
Det kan vara svårt att välja om
man ska ordinera ett nytt re-
lativt oprövat läkemedel eller
förlita sig på ett äldre beprö-
vat. Om det är svårt att välja
vad man ska ordinera, så kan
det vara väl så svårt att avslu-
ta en läkemedelsbehandling.

Men nyblivna AT-läkare
ställs inför än mer komplice-
rade situationer. De förväntas
akut kunna handlägga många
äldre patienter som redan har
ett antal diagnoser och många
läkemedel. De ska kunna skil-
ja symtom på sjukdom i en
åldrande kropp från vanliga

biverkningar av läkemedel
och kunna balansera betydel-
sefulla interaktioner mellan
olika läkemedel [2].

Grundutbildningen har nyli-
gen lagts om på de flesta stu-
dieorterna. Man har strävat
efter att integrera utbildning
om läkemedel i olika kurser,
vilket säkert kan ha fördelar.
Nackdelen är att baskunska-
pen om läkemedel och läke-
medelsanvändning blir strim-
lad. 

Enskilda läkare kan upple-
va att de inte har tillräcklig
grundutbildning på området,
och lärare och handledare kan
märka att det är svårare att
undervisa och diskutera läke-
medelsfrågor. Bristen på mål-
styrd läkemedelsutbildning
leder också till stora variatio-
ner i förskrivning i landet. 

Detta är allvarligt av flera
skäl. För det första förväntar
sig patienten att läkaren ska
ha tillräckliga kunskaper om
läkemedel. Antalet patienter
som har många diagnoser och
många läkemedel ökar. Här
måste läkaren kunna priorite-
ra klokt, annars riskerar pati-
enterna en icke optimal tera-
pieffekt, allvarliga biverk-
ningar och försämrad livskva-

litet. Många patienter är väl
pålästa och vill kunna disku-
tera läkemedel och alternativ
till läkemedel med sin läkare.

För det andra förväntas lä-
kare kunna diskutera läkeme-
delsfrågor med övrig perso-
nal, inte minst med sjukskö-
terskor och apotekare i vår-
den. För att läkare till exem-
pel ska kunna leda vårdteam,
diskutera prioriteringar och
genomföra kvalitetssäkring
på läkemedelsområdet måste
de också ha en gedigen läke-
medelskompetens [3].

För det tredje är det den en-
skilda läkarens kunskap och
förmåga att välja klokt som
kan begränsa läkemedelskost-
naderna för den enskilda pati-
enten, för samhället och skat-
tebetalarna, och därmed mo-
tivera den fria förskrivnings-
rätten.

Redan år 2001 skrev dåva-
rande ordföranden i Svenska
Läkaresällskapet Birgitta
Strandvik, ordföranden i Sve-
riges läkarförbund Bernhard
Grewin, VD i Läkarförbundet
Anders Milton, ordföranden i
SBU Kjell Asplund, GD i Lä-
kemedelsverket Gunnar Al-
van och överdirektören i Soci-
alstyrelsen Nina Rehnqvist
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KERSTIN HULTER
ÅSBERG
docent, överläkare,
Enköping; LOK och
Läkaresällskapet

kerstin.hulter.asberg@lul.se

SYNNÖVE LINDEMALM
med dr, barnläkare, Karolinska,
Huddinge; Läkarförbundet

CARL-OLAV STILLER
docent, bitr överläkare, Solna;
Läkaresällskapet

SIGURD VITOLS
docent, överläkare,Solna; LOK

RUNE DAHLQVIST
professor, överläkare, Umeå; LOK

Utvecklingen på läkemedelsområdet är
snabb och dynamisk. Nyblivna läkare
ställs ofta inför komplicerade situationer
vid valet av läkemedel för äldre med
många diagnoser och som redan har
många läkemedel. En målstyrd utbildning
om läkemedel och läkemedelsanvändning
måste därför ges tidigt i läkarkarriären.

I genomsnitt får alla invånare i Sverige som är 75 år och äldre 5,7 lä-
kemedel per person. Nyblivna läkare ställs inför svåra beslut, och
behovet av utbildning i klok läkemedelsanvändning är stort.
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till samtliga rektorer och
dekaner vid de medicinska fa-
kulteterna och påtalade det
ökade behovet av målstyrd ut-
bildning i läkemedelslära och
läkemedelsbehandling [4]. 

De föreslog också en exa-
mination för att variatio-
nerna i kunskapsnivå mellan
läkare inte skulle bli för sto-
ra. Detta förslag är fortfa-
rande högaktuellt, inte minst
med tanke på att över hälften
av dem som får läkarlegiti-
mation i Sverige idag inte har
sin grundutbildning i Sveri-
ge.

Resultatet av skrivelsen är
inte känt, men rapporter från
studenter, lärare, underläkare
och handledare på klinikerna

är samstämmiga: Det behövs
målstyrd utbildning i konsten
att använda läkemedel på ett
klokt sätt. Bland annat har
Barbro Westerholm upp-
märksammat detta behov i se-
naste numret av Sjukhusläka-
ren [5]. 

En målstyrd läkemedelsut-
bildning ska främst gagna pa-
tienten. Men även huvud-
mannen Sveriges Kommu-
ner och Landsting har allt att
vinna på att de unga läkarna
får en för hela landet lik-
artad läkemedelsutbildning,
som naturligtvis ska vara
oberoende av läkemedelsin-
dustrin. Här kan sannolikt
landstingens läkemedels-

kommittéer med sin kompe-
tens och erfarenhet göra en
viktig insats.

För att få till stånd en läke-
medelsutbildning för hela
landet krävs samarbete
mellan myndigheter och pro-
fession. Som företrädare för
Läkemedelskommittéerna i
Sverige (LOK), Svenska Läka-
resällskapet och Sveriges lä-
karförbund vill vi på detta sätt
ta initiativet och uppmärk-
samma olika myndigheter och
intresseorganisationer på
detta för Sverige angelägna
behov. 

■ Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Behjärtansvärt med 
könskvotering till AT?
■ Under antagningen till all-
mäntjänstgöring (AT) med
tillträde hösten 2007 har bl a
Östergötlands landsting
anammat principen jämn
könsfördelning i AT-grup-
pen. Kvinnor med sex måna-
ders till ett års arbetslivser-
farenhet som läkare efter ex-
amen har till följd av detta
fått stå tillbaka för helt nyut-
examinerade män. 

Kvinnliga sökande har fått
beskedet att »du verkar jätte-
trevlig, men vi har redan så
många pigga glada tjejer«.
Att höra detta oroar mig.
Följden blir att kvinnliga lä-
karstudenter, som nu för ti-
den är fler än sina manliga
blivande kolleger, får avvakta
och vänta i kö medan män-
nen får en gräddfil in till näs-
ta steg i karriären. 

Det är svårt om inte omöj-
ligt för mig och mina kvinnli-
ga kursare att förändra vårt
attraktionsvärde på arbets-
marknaden om det primära
urvalskriteriet är kön.

Är det överhuvudtaget lagligt
med könskvotering vid till-
sättning av AT? 

Enligt svar på en förfrågan

till Läkarförbundet kan det
hela röra sig om laglig positiv
särbehandling. Motivet är att
komma till rätta med oöns-
kade skillnader i könsfördel-
ning på arbetsplatser. Ar-
betsgivaren kan stötta sig
mot Jämställdhetslagen.

För att undvika att en allt
större pool högkvalificerade
kvinnor frustrerat får stå och
stampa som vikarierande
underläkare i väntan på att
bli bevärdigad med en AT-
plats får man antingen slopa
målet jämn könsfördelning
eller stoppa tidigare vid an-
tagning till läkarprogrammet.

Skulle det då vara en lösning
med en positiv särbehand-
ling för män vid antagning
till läkarprogrammet? 

Nej, eftersom det är olag-
ligt. I april 2007 fastställdes i
en tingsrättsdom att Örebro
universitet bedrivit olaglig
kvotering. Universitetet gav
män förtur till en andel av ut-
bildningsplatserna på kvin-
nodominerade utbildningar,
trots att det fanns kvinnliga
sökande med bättre meriter. 

Tre kvinnor som på grund
av könskvoteringen vägrades

plats till Hälsoutvecklarpro-
grammet stämde Örebro uni-
versitet. Eftersom tingsrät-
ten inte fann något stöd i la-
gen för att kvotering kunde
vara ett tillåtet undantag
från diskrimineringsförbu-
det tillerkändes kvinnorna
ett skadestånd om 75 000
kronor vardera [1]. 

Samma öde drabbade Karl-
stads universitet den 11 maj
2007. Denna gång gällde det
tre kvinnor som sökt till sjuk-
sköterskeprogrammet [2].

Kanske kan en stämning vara
en möjlig ekonomisk tröst
för förbisedda kompetenta
och meriterade kvinnliga
underläkare i Östergötland?
Behovet av ekonomisk kom-
pensation tycks ju finnas, då
lönestatistiken tyvärr fort-
satt visar på cementerade lö-
neskillnader mellan kvinnli-
ga och manliga läkare [3].
Frågan lär också bli än mer
aktuell då fördelningen
mellan könen på läkarpro-
grammet blir alltmer ojämn
[4]. 

En facklig översyn av till-
sättningen till AT skulle kun-
na vara en hjälp för kvinnliga

underläkare som inte vill
finna sig i att »positivt särbe-
handlas« bort.

Anonym 
förhoppningsvis

blivande AT-läkare
(Författaren är känd 

för redaktionen)
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■ Sorg är ingen sjukdom, häv-
dar docent Ulf Lindsjö (Lä-
kartidningen 35/2007, sidan
2447) i polemik mot di-
striktsläkare Åke Åkesson
som sjukskrivit ett föräldra-
par i tre veckor, efter att de
hade mist sin son i en trafik-
olycka.

Sjukdom eller ej – att ovän-
tat mista ett barn försätter
oundvikligen den som drab-
bas i en svår traumatisk kris.
Akut kris (stressreaktion)
finns faktiskt som medicinsk
diagnos. Det genomgående
draget i en sådan kris är att all
psykisk energi, alla tankar
och känslor upptas av trau-
mat. 

Att förmå lägga fokus och
koncentration på annat, oav-
sett vilka arbetsuppgifter det
handlar om, är knappast möj-
ligt. Att bara den ena föräl-
dern skulle drabbas, som
Lindsjö hävdar, är också en
märklig tanke.

Om Lindsjös inställning är re-
presentativ för försäkringslä-
karkåren, och om liknande
tongångar genomsyrar de nya
riktlinjerna för sjukskrivning,
vilket man utifrån pressupp-
gifter kan befara, finns anled-
ning till allvarlig oro.

Nu utgjorde det nämnda fal-
let i intervjun med Åkesson
(Läkartidningen 32-33/2007,
sidan 2223) bara ett exempel
på de allt oftare förekom-
mande ärenden, då handläg-
gare på kassan underkänner
läkarens bedömning och väg-
rar ge patienten sjukpenning.
Många kolleger, framför allt
allmänläkare, har vittnat om
samma sak och beskrivit både
den egna frustrationen och de

replik i:

Vi tillämpar inte könskvotering
■ Angående insändarens fun-
dering kring om det sker en
könskvotering vid tillsätt-
ningen av AT-tjänster i Öster-
götland svarar vi bestämt nej!
Vi följer landstingets jäm-
ställdhetsplan. 

Vi tar, som vid andra tillsätt-
ningar, hänsyn till meriter, ti-
digare yrkeserfarenhet och
personliga egenskaper. För
våra primärvårds-AT-block
tar vi också hänsyn till de sö-

kandes intresse för primär-
vården.

Vi har vid alla AT-tillsätt-
ningar i Östergötland också
en facklig insyn i form av re-
presentant från Läkarförbun-
det, vars roll är att se till att
urvalet sker på ett korrekt
sätt, och vi har inte fått någon
erinran om att så inte skulle
ha varit fallet.

Vi är ledsna för om någon
känner sig förbigången i an-

ställningsförfarandet, det är
absolut inte vår avsikt. Vår
strävan är att anställa de mest
meriterade, kompetenta och
intresserade AT-läkarna, våra
framtida kolleger.

För AT-studierektorerna i
Östergötland

Ursula Kallstenius
AT-studierektor,

studierektorskansliet,
Landstinget i Östergötland

ursula.kallstenius@lio.se

replik ii:

Både olämpligt och olagligt
■ En anonym kollega har
uppmärksammat ett delvis
nytt problem som är angelä-
get att stävja i tid. Många,
både läkare och andra, är be-
kymrade över att läkaryrket
håller på att »tas över« av
kvinnor. Under många år har
de manliga läkarna varit i
majoritet, men det har då
inte setts som något pro-
blem. 

Att fler kvinnor
blir läkare ser jag
inte som något
problem – dessa
kvinnor är i stäl-
let att gratulera
till sitt yrkesval!
Det krävs tydliga
kriterier base-
rade på rättvis be-
dömning av meri-
ter vid tillsätt-
ning av såväl AT-
som andra läkar-
tjänster. 

Det är viktigt att alla vet vad
som gäller och att samma kri-
terier gäller för alla sökande
till en tjänst. AT är en utbild-
ningstjänst, och antalet såda-
na ska räcka till för antalet ex-
aminerade läkare. 

Det är landstingen/regio-
nerna och SKL som har an-
svaret för att det utbildas AT-

läkare, och Läkarförbundet
välkomnar ett utökat antal
AT-tjänster. Sverige behöver
flera läkare. 

Att som arbetsgivare för-
dröja utbildningen för majo-
riteten av de nyutexamine-
rade läkarna (kvinnorna)
vore samhällsekonomiskt illa
genomtänkt. 

Skulle arbetsgivare tillämpa
positiv särbe-
handling, dvs ge
förtur till sökande
av underrepre-
senterat kön  trots
att det finns andra
sökande med lik-
värdiga meriter – i
syfte att få en jäm-
nare könsfördel-
ning på arbets-
platsen – skulle
det i den mån det
över huvud taget
är möjligt också
vara oförsvarbart.

Ett sådant förfarande skulle
förstärka den ojämställdhet
som råder mellan kvinnor och
män i läkarkåren vad gäller
karriärgång, befordran och
lön. 

Att tillämpa kvotering, dvs
att enbart anställa personer
av underrepresenterat kön
tills man nått ett bestämt an-

tal vid tillsättning av AT- eller
andra läkartjänster, skulle
dessutom inte vara förenligt
med gällande lagstiftning. 

Som facklig part arbetar Lä-
karförbundet med aktivt jäm-
ställdhetsarbete. Genusglas-
ögonen ska vara på i alla fack-
liga frågor som principer för
lönesättning, karriärvägar,
befordran, rekrytering, ar-
betsorganisation, arbetstider
och utbildnings- och fortbild-
ningsfrågor. 

De lokala läkarförening-
arna är med och arbetar
fram jämställdhetsplaner
med aktiva åtgärder för att
motverka ojämställdhet på
arbetsplatsen vad gäller
både den fysiska och den
psykosociala arbetsmiljön.
Läkarföreningarna är också
med som facklig part vid till-
sättningar av AT- och andra
läkartjänster.

Den fackliga översyn som
»Anonym« efterfrågar ska ske
kontinuerligt vid varje till-
sättning. Med aktivt jäm-
ställdhetsarbete kan diskri-
minering och ojämställdhet
förebyggas.

Eva Nilsson Bågenholm
ordförande,

Läkarförbundet

»Ett sådant förfa-
rande skulle för-
stärka den ojäm-
ställdhet som rå-
der mellan kvin-
nor och män i lä-
karkåren vad gäl-
ler karriärgång,
befordran och
lön.« 

Apropå sjukskrivning:

F-kassans
umgänge
med läkare
måste för-
ändras!
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problem som drabbar patien-
terna.

Själv har jag också ett par
gånger det senaste året råkat
ut för denna situation, och
jag kan bara vidimera hur
frustrerande det varit, dels
att få min bedömning under-
känd, dels att få vetskap om
kassans bedömning först
genom telefonsamtal från en
oförstående och uppriven
patient. 

Åtgärden har inte heller i de

fall jag har kunskap om lett
till annat än att patienten fal-
lit mellan stolarna i bidrags-
systemen, gått miste om reha-
biliteringsinsatser och för-
sämrats i sitt psykiska hälso-
tillstånd.

Jag ifrågasätter inte kas-
sans uppdrag att förhindra
missbruk och överutnytt-
jande av sjukförsäkringen.
Men umgängesformerna
mellan läkarna och kassans
handläggare måste föränd-
ras, med ett förbättrat infor-
mationsutbyte i oklara ären-
den. 

Eftersom det här är ett arbets-
miljöproblem för läkarkåren,
speciellt för allmänläkarna –
Åkesson vittnar ju bl a om att
många av hans kolleger inte
står ut – vore det önskvärt att
Läkarförbundet engagerade

sig. Krav som då bör ställas är
att, då sjukpenningrätten
ifrågasätts, sjukskrivande lä-
kare skall kontaktas och ges
möjlighet att muntligt (helst)
eller skriftligt komplettera
uppgifterna i intyget. Vidare
måste läkaren, som ju har
fortsatt ansvar för patienten,
få besked om sjukskrivningen
avslås. 

Till sist ter det sig inte rim-
ligt – såvida det inte förelegat
uppenbart fusk, typ svart-
jobb – att förvägra sjukpen-
ning retroaktivt, alltså innan
patienten fått vetskap om att
läkarens bedömning inte gäl-
ler.

Greger Ahnlund
psykiater, 

Malmö
greger.ahnlund@ownit.nu

■ Försäkringsläkarna Peter
Dahl och Eddy Holmgren
skriver i Läkartidningen
(36/2007, sidan 2538) att Åke
Åkesson använt ett illa valt
exempel på brister i sjukför-
säkringen. Åkesson berättade
om en kakelläggare som efter
operation av patellarluxatio-
ner av Försäkringskassan ne-
kades sjukpenning då han
»bedömdes klara administra-
tiva uppgifter«.

Jag skulle hellre vilja be-
teckna det som ett illa läst ex-
empel. Åke Åkesson skriver
nämligen inget om livslång
sjukskrivning. 

Försäkringskassan nekade
mannen sjukpenning då han
under den postoperativa kon-
valescensen påstods kunna
klara administrativa uppgif-
ter. Om försäkringsläkarna lä-
ser våra intyg lika vinklat blir
jag orolig.

För det första – »bedöms
klara administrativa uppgif-

ter« är en typisk floskel från
Försäkringskassan. Den bort-
ser från att administrativa
uppgifter inte bara är avlas-
tande för nyopererade knän,
utan också kräver kunskap
(och intresse). 

Menar Försäkringskassan att
mannen borde sätta sig på
skolbänken och plugga data
och bokföring medan knäna
läker? På vems bekostnad?
Enligt Åkessons beskrivning
är han en yrkesskicklig kakel-
läggare, och det finns väl inget
som motsäger att han kan
fortsätta med det arbetet ef-
ter sin operation? Skulle han
ens hinna lära sig bokföring
innan han återgick till sitt or-
dinarie arbete?

För det andra – varför ska
bara de sjukskrivna få kriti-
ken? Verkligheten är ju att de
flesta arbetsplatser de sista
10–20 åren blivit så speciali-
serade och högproduktiva att
det inte finns plats för den

som inte kan ge 100 procent
(minst) inom sitt specialom-
råde. Jag misstänker att en
kakelfirma inte har några
stora vakanser inom sitt »ad-
ministrativa« område, så jag
kan egentligen inte klandra
dem.

Men vad hände egentligen
med arbetsgivarnas ansvar
för att låta icke fullt friska
människor få komma till job-
bet med enklare uppgifter? I
praktiken är du mycket sällan
välkommen tillbaka innan du
är helt arbetsför. Är detta obe-
kant för försäkringsläkarna?

Ulf Torstensson
specialist i allmänmedicin,

Skellefteå 
ulf@medimus.ac.se

Apropå sjukskrivning:

»Bedöms klara administrativt arbete«
typisk floskel från Försäkringskassan

»Men umgängesfor-
merna mellan läkarna
och kassans handläg-
gare måste förändras,
med ett förbättrat in-
formationsutbyte i
oklara ärenden.« 

läs mer om sjukskrivning i
nästa veckas utgåva, 39/2007!

Nytt
på vår
webb-
plats

Läsar-
kom-
mentar

Gå in på
www.lakar-
tidning-
en.se
och ge
dina kom-
mentarer 
i direkt an-
slutning 
till våra 
artiklar.

Utmanande
saklig


