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SLS kunskapsunderlag till Nationella vårdkompetensrådet 
 
Tack för förfrågan 2020-09-14 om att bidra med kunskapsunderlag till Nationella 
vårdkompetensrådets arbetet.  
 
Av Socialstyrelses plan med förslag på insatser för att stödja regionernas hantering av uppdämda 
vårdbehov orsakade av covid-19, 2020-09-08, framgår att Nationella vårdkompetensrådet kommer att 
göra en analys av konsekvenser och lärdomar av covid-19-pandemin utifrån ett 
kompetensförsörjningsperspektiv.  
 
SLS kan bidra med en nyligen genomförd enkätundersökning i SLS sektioner om hur omständigheter 
kring Covid-19 har påverkat sektioners ST-kurser. Enkätrapporten SLS sektioners ST-kurser under 
Covid-19 – en enkätundersökning i SLS sektioner bifogas (bilaga 1).  
 
Resultaten visar att det finns risk för att specialistkompetensen försenas, dock bedömer den absoluta 
majoriteten att det enbart är i liten omfattning. Värt att notera är att 11 av 15 sektioner svarar att kurser 
i någon grad har ställts in och att sex av dessa anger att det är 81 - 100 % av kurserna. Bland dessa 
finns sektionerna för Anestesi och intensivvård samt Kirurgi, men det är osäkert hur många kurser det 
gäller. Förutom inställda kurser har mer än hälften (8 av 15) angett att kurserna har skjutits upp till 
hösten 2020 och två tredjedelar (10 av 15) att kurserna har skjutits upp ännu längre än till hösten 2020. 
Ungefär hälften av de svarande sektionerna har drabbats ekonomiskt (8 av 15). Trots det bedömer 
majoriteten (9 av 15) att de har resurser (pengar, lärare, personal, lokaler, osv) för att genomföra 
vårens inställda kurser i höst 
 
Trots att undersökningen är liten talar resultaten för att det finns viss risk för att specialistkompetensen 
försenas, flera har angett att kurser har skjutits upp längre än till hösten 2020, om inte kompenserande 
åtgärder vidtas till exempel genom stöd till berörda sektioner och att Socialstyrelsen och regionerna 
ger fler kurser. Resultaten kan läsas tillsammans med eventuella undersökningar genomförda av 
regioner och Socialstyrelsen samt Sveriges läkarförbund för en samlad bild av problemet. För att få en 
helhetsbild bjöd SLS SKR, Socialstyrelsen, Sveriges läkarförbund och Lipus samt en företrädare för 
SLS sektioner till en digital dialog om problemet. Vi berättar gäna mer i ett möte om både enkäten och 
dialogen. 
 
Av Nationella vårdkompetensrådets protokoll 2020-06-20 som finns på Socialstyrelsens hemsida 
framgår att statistikflöden även kommer omfatta forskarutbildning och examina. SLS välkomnar att 
det ingår i arbetet.   
 
SLS kan bidra med en sammanställning från en studie som vi genomförde förra året bland annat över 
antalet och andelen disputerade läkare och hur utvecklingen har sett ut över tid. Siffrorna publicerades 
i artikeln Forskningsstatistik & Fakta (bilaga 2) i Svenska Läkaresällskapets digitala tematidning om 
medicinsk forskning. SLS verkar för goda förutsättningar för läkare att ägna sig åt medicinsk 
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forskning – och har utvecklat detta närmare i flera skrifter.1 Att läkare är delaktiga i forskning och 
kunskapsbildning borgar för hög kvalitet i hälso- och sjukvården och att framtidens vård är 
kunskapsbaserad. Forskande läkare behövs för att forskningen ska få en relevant förankring i 
sjukvården, resultaten implementeras och komma patienterna till del. Som underlag för arbetet har 
SLS saknat ett samlat siffermaterial bland annat över antalet och andelen disputerade läkare och hur 
utvecklingen har sett ut över tid, inte minst mot bakgrund av den ökade antagningen till 
läkarutbildningen och ett stort tillskott av läkare utbildade i andra länder. SLS sammanställning 
byggde på befintlig statistik (SCB, Socialstyrelsen, VR m fl).   

SLS vill samtidigt passa på att tacka för svar på vår skrivelse 2020-08-28 om SLS medverkan i 
Nationella Vårdkompetensrådet. Vi välkomnar att Nationella vårdkompetensrådet delar synen på att 
samverkan med professionerna är viktig, även om vi beklagar att professionerna inte är representerade 
i rådet. Vi ser fram emot en löpande dialog gärna med regelbundet utsatta möten en till två gånger per 
termin. Ett likande svar har även kommit från regerinskansliet som hänvisar till att myndigheten 
kommer att föra dialog med olika berörda organisationer. 
 
 
För Svenska Läkaresällskapet 
 
Tobias Alfvén Hans Hjelmqvist 
Ordförande  Ordförande SLS delegation för 

utbildning  
 
 
Bilaga 
1. SLS sektioners ST-kurser under Covid-19 – en enkätundersökning i SLS sektioner 
2. Artikeln Forskningsstatistik & Fakta   

 
1  Se bland annat SLS idéprogram 2018 och Kunskapslösningen 2018 samt för en närmare redogörelse av 
utdelning av anslag och bidrag SLS verksamhetsberättelse 2018   


