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F redagen den 8 september hölls på Svenska
Läkaresällskapet ett möte om kvaliteten i
den svenska läkarutbildningen med an-

ledning av Högskoleverkets utvärdering av
denna under 2006. Grundutbildningen av lä-
kare har omdanats under senare år, bl a för att
EU-anpassas enligt Bologna-överenskom-
melsen. Vid KI startade nu på höstterminen
studenter på termin 1, 6 och 9 enligt den nya
studieplanen, som är avsedd att förbättra ut-
bildningen där den enligt HSV uppvisat brister.

M ed i styrgruppen, som gjort utvärde-
ringen, fanns professorerna Stefan
Lindgren och Jörgen Nordenström.

De var också aktiva under mötet, där de gärna
även ville diskutera en omdaning av den svens-
ka läkarutbildningen fram till legitimation.
Dessa tankar har de tidigare gett uttryck för i
en debattartikel i Läkartidningen 10/2007. Ti-
teln på inlägget var »Sex år till legitimation«.
Författarna uttryckte vid mötet förvåning över

att någon debatt i frågan inte uppstått. På Lä-
karesällskapets möte var dock varken Social-
styrelsens eller SKLs representanter beredda
att diskutera denna fråga mer extensivt. Man
konstaterade att AT, sedan dess införande i
början av 1970-talet, fungerat väl som en del i
den »trestegsraket« som grundutbildning, AT
och ST utgör. 

D et finns dock argument för en föränd-
ring av nuvarande system i Sverige,
eftersom läkare utbildade i de flesta öv-

riga EU-länder får legitimation efter 6 år. I
många länder får läkarna härefter en tillfällig
licens, som gäller ett år, under vilket läkaren
tjänstgör under handledning.

Inom EU borde det vara lika angeläget att re-
glera vad som krävs för läkarlegitimation
som att reglera grundutbildningen, såsom

nu skett. Det blir säkert anledning att återkom-
ma i denna fråga!

Ska grundutbildning och AT samordnas?
»Inom EU borde det
vara lika angeläget
att reglera vad som
krävs för läkarlegiti-
mation som att re-
glera grundutbild-
ningen, såsom nu
skett.«

Jan Östergren 
medicinsk
redaktör

jan.ostergren@lakartidningen.se

Acosta, David Blomstrand, Tim Resch, Anders
Gottsäter

2878 Obstruktivt sömnapnésyndrom 
– diagnostik och behandling 
Systematisk litteraturöversikt från SBU
Karl A Franklin, Nina Rehnqvist, Susanna 
Axelsson

2882 Benign paroxysmal positionell
vertigo – vanlig orsak till yrsel 
Enkel behandling kan ge snabb bot 
Eva Ekvall Hansson, Lennart Johansson

2884 Skador vid operation för karpal-
tunnelsyndrom kan ge invaliditet Jon
Ahlberg, Henry Johansson, Bertil Widenfalk

2889 Införande av Socialstyrelsens
riktlinjer för hjärtsjukvård i Region Skå-
ne. Granskning av riktlinjernas genom-
slag gav enat vårdprogram Tord Juhlin, 
Viveca Engblom, Olle Fredholm, Ole Kongstad

2892 Behandling med kabergolin 
vid parkinson kan ge hjärtskada 
Fortsatt behandling kräver klinisk och
ekokardiografisk kontroll Johan Lökk

patientsäkerhet
2895 Cancerdiagnosen försenades när
läkaren glömde skriva remiss – fall 1 
Läkaren fälls av Ansvarsnämnden

Cancerdiagnosen försenades när läka-
ren glömde skriva remiss – fall 2 
Fallet anmäls enligt Lex Maria

2896 Stora skillnader mellan en an-
mälan till HSAN och en Lex Maria-an-
mälan ...

... men även en Lex Maria-anmälan kan
sluta i HSAN. Kirurg utförde inte trip-
peldiagnostik – varnas

debatt och brev
2897 Stegen före IT – grunden för en
ändamålsenlig dokumentation! Gunilla
Hulth-Backlund, Lotta Holm Sjögren, Rolf E
Nikula, Birgitta Eriksson

2899 Glädjande om ersättningsetable-
ring, men maktfullkomliga landsting
oroar Christer Sjödin

2900 Replik till Eva Nilsson Bågenholm: Svår

etikprövning i Hunter-fallet Carl-Gustaf
Elinder, Stefan Engqvist

Replik: Finansieringen måste lösas på na-
tionell nivå Eva Nilsson Bågenholm

2901 Förföljelsen av psykiatrin 
– nya påhopp Sten Levander

Vinst i vården: Fyra reparationsförslag
Johan Fischer

2902 Slutreplik 1: Belöna ekonomiskt 
resultat i demokratiskt prioriterad vård
Eric Bertholds

Slutreplik 2: Fegt att i det offentliga samta-
let dölja konflikten mellan efterfrågan
och kostnader Bengt Järhult

kultur
2903 Peter Forsskål – Linnélärjunge
och humanistisk naturvetenskapsman
Bengt Lagerkvist

2908 lediga tjänster

2910 platsannonser

2925 meddelanden

KULTUR Med undantag för Europa var konti-
nenternas innandömen under 1700-talet
vita fläckar. Det är mot den bakgrunden man
kan se den tidens stora intresse för upp-
täcktsfärder. Peter Forsskål, en av Linnés
lärjungar, gjorde en expedition till Arabien. 
Sidan 2903

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).




