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reflexion

The Swedish
Doctor
»En nationell standard för professionell utveckling behövs för att kunna
handskas med nya förslag på en
förändrad läkarutbildning …«
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H

ur ska dagens studenter utveck
las till morgondagens läkare?
Frågan rör framför allt vilka
medicinska kunskaper, förmågor och
förhållningssätt som är gemensamma
för alla läkare och som ska läras ut
under grundutbildningen. I dag har
termen professionell utveckling bör
jat få acceptans som begrepp för kun
skapsområdet. Det är ett paraplybe
grepp för de kurser och teman som
oftast ligger som en strimma genom
hela utbildningen, till exempel etik,
genus, kroppsundersökning, ledar
skapsutbildning, medicinsk juridik,
propedeutik, samtalskonst, tidig yr
keskontakt och vetenskapligt förhåll
ningssätt med mera. Att använda ter
men professionell utveckling under
lättas ytterligare av att det nu finns en
svensk lärobok i ämnet.
I Storbritannien har man sedan
länge tagit ett helhetsgrepp på områ
det och formulerat »Tomorrow’s Doc
tors«. I Skottland har fem universitet
tagit det ett steg till och arbetar med
gemensamma mål för professionell
utveckling under parollen »The Scot
tish Doctor«. Frågan är om de svenska
medicinska utbildningsorterna inte
bara ska lyssna till Högskoleverkets
krav utan också gemensamt formule
ra vad som behövs för att bli »en
svensk läkare«. Att lärosätena har
både problembaserade och ämnesba
serade pedagogiska metoder kan uti
från de skotska erfarenheterna bara
stärka förutsättningarna att utveckla
och studera hur en student bäst når
målen. En nationell standard för pro
fessionell utveckling behövs för att
kunna handskas med nya förslag på
en förändrad läkarutbildning, förbe
reda studenter på förutsättningar för
AT:s vara eller inte vara och den upp
datering av målbeskrivningarna för
ST som är på gång. n

Det kan vara svårt att ge en rak och enkel ursäkt om man
gjort fel. Fredrik Berntson-Semb, läkarprogrammet i
Umeå, tränar med hjälp av rollspel. aktuellt Sidan 1811
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Medfödd kärlskörhet innebär en stor risk
för komplikationer vid kirurgi. Hela kärl
trädet kan drabbas då kärlskörheten är
generell. Vid neurofibromatos kan tillstån
det bli livshotande. Sidorna 1815 samt 1821
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Rättelse
I artikeln »Antikroppspreparat bromsar
malignt melanom«, som publicerades i
Läkartidningen 2012;109(38):1666 blev
det fel. Antikropp/antikroppspreparat ska
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experter. Granskningen av manuskript sker enligt
internationella rekommendationer (www.icmje.org).
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