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Det är en nackdel att vara all-
mänläkare, psykiater, geria-
triker, kvinna, privatanställd
eller läkare i Norrbotten. Så
skulle man kunna tolka resul-
tatet av Läkarförbundets se-
naste fortbildningsenkät. Den
visar också att läkares fort-
bildning minskat generellt
sedan 2005.

Landets läkare fick i genom-
snitt 8,8 dagars extern medi-
cinsk fortbildning under
2006, enligt förbundets se-
naste fortbildningsenkät. Det
är drygt en halv dag mindre
än under 2005. Då var snittet
9,4 dagar. 

Även den interna fortbild-
ningen minskade något förra
året, från 3,0 timmar i veckan
till 2,9 timmar i veckan.

– Det är oroväckande. Även
om vi ska vara försiktiga med
slutsatserna är det en allmän
trend inom sjukvården att
personalen pressas hårdare.
Det är väldigt oroande om
man för att pressa ut mer
sjukvård gör avkall på fort-
bildningen, säger Hans
Hjelmqvist, ordförande i för-
bundets utbildnings- och
forskningsdelegation.

Han hoppas att enkätresul-
tatet blir ett redskap i det
fackliga arbetet både lokalt
och centralt.

Förbundet vill att varje läkare
ska kunna ägna minst tio ar-
betsdagar om året åt extern
fortbildning och fyra timmar
per vecka åt intern kompe-
tensutveckling. 

När det gäller internutbild-
ningen är det bara ortopeder
och kliniska laboratoriespeci-
alister som når målen (se ta-
bell). När det gäller den ex-
terna fortbildningen är det
några fler specialiteter.

Men de flestas fortbildning
når alltså inte upp till målen.

Allra sämst är det i bristspeci-
aliteterna allmänmedicin,
psykiatri och geriatrik. De har
runt två timmar internutbild-
ning i veckan. Och de ligger i

botten även när det gäller den
externa fortbildningen. All-
mänläkarna har 5,6 dagars ex-
tern fortbildning och geriatri-
ker och psykiatrer 7,6 dagar.
Och många i dessa tre specia-
liteter, runt
30–40 pro-
cent, hade ing-
en intern fort-
bildning alls
under 2006.

– Det är helt
oacceptabelt.
Jobbar man i
en bristspeci-
alitet kan det
finnas tendens
att man gör avkall på fortbild-
ningen från arbetsgivarens
sida. Det får inte bli så att lä-
kare i bristspecialiteter inte
får fortbildning, och det är
ännu viktigare på arbetsplat-
ser där man inte har kolleger
att diskutera med, säger Hans
Hjelmqvist.

Fördelat på kön framstår
männen som relativa vinnare
vad gäller fortbildning. Män-
nen fick 9,2 dagars extern
fortbildning medan kvinnor-
na fick 8,3. När det gäller den
interna egna fortbildningen,

det vill säga litteraturstudier
och auskultation, hade män-
nen nästan dubbelt så mycket
tid, två timmar, jämfört med
kvinnornas 1,2 timmar, till
sitt förfogande.

– Det är helt oacceptabelt.
Samtidigt uppger kvinnor i

högre grad än män att de upp-
manas av sin arbetsgivare att
fortbilda sig, 80 procent jäm-
fört med 71 procent.

Hur går det ihop?
– Det är märkligt. Jag vet

inte om männen är bättre på
att ta för sig och då är det po-
sitivt om kvinnorna uppma-
nas att fortbilda sig, men då
måste arbetsgivaren se till att
de får fortbildning också.

Skillnader framträder ock-
så mellan olika arbetsgivare.
Minst extern fortbildning
hade de privatanställda lä-
karna, 6,7 dagar, medan
landstingsanställda hade 9
dagar och statligt anställda
10,8.

– Det är fortfarande få som
är privatanställda, men det är
förstås en jättefråga för lokal-
föreningarna att övervaka vad
som händer. Det är viktigt till
exempel i samband med
Vårdval Stockholm att frågor

som fortbildning, AT och ST
lyfts fram och tas med i lands-
tingens avtal med de nya ak-
törerna. 

Stora skillnader i extern fort-
bildning märks också mellan
landsting. Läkare i Gävleborg
och Norrbotten hade endast
runt 5 dagar under 2006 med-
an läkare i Skåne, Halland och
Västmanland hade över 10 da-
gar. Toppade gjorde Jämtland
med 13,5 dagar.

– Jag kan tänka mig att
Norrbotten har större läkar-
brist. Men vi ska ha samma
kvalitet i hela landet och då
måste vi ha samma möjlighe-
ter till fortbildning.

Enkäten, som genomfördes
för tredje året, skickades till
drygt 1 300 slumpvis utvalda
anställda distriktsläkare,
sjukhusläkare och chefer. Re-
sultatet baserades endast på
svar från yrkesverksamma
under 65 år, vilket betydde
932 svar och 77 procents
svarsfrekvens.

Elisabet Ohlin

läs mer på <www.slf.se>

Läkares fortbildning minskar

Hans
Hjelmqvist

TABELL 3. Antal dagar extern
medicinsk fortbildning under
2006, fördelade på befatt-
ning:

Befattning          Antal dagar
Professor 13,0
Universitetslektor 12,4
Verksamhetschef 11,4
Specialistläkare 10,3
Överläkare 8,9
Distriktsläkare 5,6
Alla 8,8 

TABELL 2. Antal dagar extern
medicinsk fortbildning under
2006 för några av de större
specialiteterna:

Specialitet Antal dagar
Barnmedicin 12,4
Internmedicin 12,3
Kirurgi 11,7
Gynekologi 11,3
Kardiologi 10,9
Klin lab spec 10,9
Radiologi 10,3
Onkologi inkl gyn 9,6
Ortopedi 9,5
Ögon 9,3
Öron–näsa–hals 9,0
Geriatrik 7,6
Psykiatri inkl BUP 7,6
Anestesi 6,5
Allmänmedicin 5,8
Alla 8,8

TABELL 1. Antal timmar
intern fortbildning per vecka
2006 för några av de större
specialiteterna:

Specialitet Antal timmar
Klin lab spec 5,5
Ortopedi 4,3
Kardiologi 3,6
Öron–näsa–hals 3,5
Ögon 3,4
Internmedicin 3,3
Gynekologi 3,1
Anestesi 3,0
Onkologi inkl gyn 2,9
Barnmedicin 2,5
Kirurgi 2,5
Radiologi 2,4
Psykiatri inkl BUP 2,3
Allmänmedicin 2,1
Geriatrik 1,9
Alla 2,9

TABELL 4. Antal dagar extern
medicinsk fortbildning 
fördelade på arbetsgivare:
Staten 10,8
Landsting/kommun 9,0
Privat anställd 6,7
Annan 8,7
Alla 8,8
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inte Caremas avtal
Landstinget i Värmland förlänger
inte avtalen med det privata bo-
laget Carema närvård som löper
ut om ett år. Det beslutade lands-
tingsstyrelsen den 16 oktober.
Carema driver bland annat sjuk-
husen i Säffle och Kristinehamn. 

En förlängning av avtalen
skulle låsa in möjligheterna till
utveckling, enligt landstingsdi-
rektören Tore Olsson, som på-
pekar att beslutet inte beror på
något missnöje med Carema.

Landstinget har i en utvärde-
ring funnit en rad utvecklingsom-
råden. Det handlar bland annat
om ökad läkarbemanning och
bättre läkarkontinuitet. Det
handlar också om bättre vård-
kedjor och ökad samverkan
mellan Carema, kommunerna
och landstingets verksamheter. 

I utvärderingen sägs också:
»Ett flertal av de intervjuade
hade förväntat sig att Carema
skulle bidra med nya idéer och
arbetssätt men upplever att så
inte har varit fallet.«

En planerad utvärdering av
landstingets familjeläkarsystem
och eventuellt samarbete med
landstingen Örebro och Västra
Götaland påverkar också beslu-
tet. ■

Apoteket AB överklagar Kon-
kurrensverkets beslut om att
bolaget måste lämna ut infor-
mation om framtida planer.

Den 24 september gick Kon-
kurrensverket, med stöd av
Lagen om uppgiftsskyldighet,
ut med kravet att Apoteket
ska lämna ut uppgifter och
handlingar om hur bolaget
agerar inför avregleringen av
apoteksmonopolet. Verket vill
ha in uppgifterna senast 1 no-
vember. Det var andra gången
i år som myndigheten begärde
ut informationen. 

När nu Apoteket nekar att
lämna ut uppgifterna är det

regeringen
som har det
slutliga ordet
i frågan. Nyli-
gen blev det
också klart
att regering-
en avgör ut-
gången i en
annan apo-
teksfråga: hu-
ruvida Apote-
ket får gå vi-
dare med
samarbetsplaner med ameri-
kanska Medco.

– Vi förväntar oss att rege-
ringen ger ett snabbt besked,
det är ett enkelt ärende, säger
Claes Norgren, generaldirek-

tör för Konkurrensverket, om
överklagandet.

Apoteket påpekar bland annat
i överklagandet att de inte ska
behöva lämna ut styrelsepro-
tokoll från tiden före den 21
december 2006, datumet då
regeringen beslutade om av-
regleringen. Men Claes Nor-
gren menar att verket, som
krävt information ända från
2004, måste kunna göra en
saklig prövning. 

– Vi måste se vad hela frå-
gan gäller och få förståelse för
de konkurrenshinder som
kan vara vid handen, säger
Norgren. 

Agneta Borgström

ANNONS

Apotekets agerande
blir regeringsfråga

Claes Norgren,
Konkurrens-
verkets general-
direktör.
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