Motion av Stig Nyman (kd) och Bo Lantz (kd) om att uppmuntra läkare under
specialistutbildning till utlandspraktik
De senaste decenniernas immigration och den ökande globaliseringen har gjort Sverige till ett
mångkulturellt samhälle. Idag är ungefär var femte stockholmare född utomlands och i vissa områden
utgör andelen utlandsfödda upp emot 75 procent. Detta har medfört att nya krav ställs på hälso- och
sjukvården.
Ett symtom tolkas olika beroende på erfarenheter, kunskap, utbildning, nationalitet med mera. För
att kunna ge patienten den information som han eller hon kan acceptera, tro på och använda krävs
förståelse och kunskap om andra kulturer.
Med en allt rörligare befolkning rör sig även sjukdomar allt snabbare över gränserna. Ett sådant
exempel är tuberkolos som under decennier varit utrotat i Sverige men som åter börjat dyka upp i
vissa invandrargrupper.
I Stockholms läns landsting pågår forskning och utbildning på flera håll för att öka kunskapen kring
migration och hälsa. I samarbete mellan landstinget och Karolinska institutet (KI) har nyligen en
professur i allmänmedicin tillskapats med framgångsrik inriktning på migrationsmedicin. Vid KI finns
sedan flera år Institutionen för internationell medicin (Internationell Hälsa). Institutet för psykosocial
medicin har flera forskare med inriktning på migration och hälsa. Transkulturellt Centrum är ett
kunskapscentrum som bedriver utbildning, konsultation och handledning inom transkulturell psykiatri
och asyl- och flyktingsjukvård för hälso- och sjukvårdspersonal inom Stockholms läns landsting.
Dock finns det idag ingen möjlighet för läkare under specialistutbildning till kunskapsinhämtning från
andra delar av världen med annan socioekonomisk struktur än Sveriges.
Landstinget medverkar till den finansiella ryggsäck som läkaren har under ST-utbildningen. Vi
föreslår därför att dessa s k ”ryggsäckspengar” också ska tillåta utbildning som valfri klinisk
tjänstgöring i Östeuropa eller annat utomeuropeiskt låg- eller medelinkomstland. Under en tid av tre
månader kan då klinisk tjänstgöring göras på ackrediterad klinik under handledning.
Inom läkarutbildningen finns redan förebilder till detta förslag. I flera år har kursen pediatrik för
läkare innehållit en frivillig kurs vid Universitetsbarnkliniken i Etiopien. Vidare har studenter tidigt i sin
utbildning genomgått kursen i Global medicin. Där har många blivande läkare fått en kunskapsram
när det gäller den allt viktigare globala aspekten i medicinen.
De växande kunskaper om invandrares hälsa i Sverige (migrationsmedicin) kan härmed kompletteras
med att en andel av vårdpersonalen får ökad kännedom om vård och synen på hälsa i invandrarnas
hemländer. Det bidrar även till en ökad förståelse för alternativ resursanvändning och kan också
fördjupa kunskapen om samt förbättra ett internationellt samarbete inom smittskyddet.

Denna handledda tjänstgöring tror vi kommer att leda till ökad kunskap, erfarenhet och skicklighet
av relevans för arbete i och utveckling av hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting. Det
torde även kunna stimulera rekryteringen av allmänläkare.

Med hänvisning till ovanstående hemställer vi
att de s k ”ryggsäckspengarna” som läkare under utbildning tilldelas kan användas till klinisk
tjänstgöring vid ackrediterad klinik i Östeuropa eller utomeuropeiskt låg- eller medelinkomstland
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