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Sammanfattning 

Bakgrund 

Primärvården har en nyckelroll för en välfungerande och effektiv svensk sjukvård. 

Aktuella statliga utredningar ser för närvarande över hur primärvården kan 

stärkas. Ett överhängande problem inom primärvården är brist på specialister i 

allmänmedicin och en påtaglig ökning av rekrytering och utbildning av 

specialister i allmänmedicin behövs. Förslag finns om att utöka antalet ST-

tjänster, men finns det intresserade unga läkare som kan tänka sig ett jobb inom 

primärvården. Uppfattar unga läkare allmänmedicin som ett attraktivt val av 

specialitet? 

Metod 

En deskriptiv enkätstudie riktad till läkarstudenter på sin sista termin på 

grundutbildningen på två olika studieorter, i Lund/Malmö respektive Göteborg 

med 9 påståenden avseende attityder till allmänmedicin där man fått svara något 

av alternativen: håller med helt, håller med till stor del, håller med bara till en 

mindre del och håller inte med alls. 

Resultat 

202 läkarstudenter på termin 11 hösten 2017 svarade på enkäten och 

svarsfrekvensen var hög. Överlag har studenterna en positiv inställning till 

allmänmedicin, varierat arbetsinnehåll och bra arbetsmiljö. Men många uppfattar 

specialiteten som svår och att den har låg status inom professionen. Några stora 

skillnader mellan studenternas attityder mellan de två undersökta studieorterna 

kunde inte ses. 

Konklusion 

Många svenska läkarstudenter har en positiv syn på allmänmedicin. Närmare två 

tredjedelar kan tänka sig en karriär inom allmänmedicin. Orsaker till att de väljer 

andra specialiteter ger enkäten inte svar på.  

Nyckelord 

Läkarutbildning, läkarstudenter, allmänmedicin, primärvård, attityder, karriärval 
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Bakgrund 

Primärvården har en nyckelroll för en välfungerande och effektiv svensk sjukvård 

slår Göran Stiernstedt fast i den statliga utredningen Effektiv vård (1).  

Figur 1. Specialistläkare per 100 000 invånare 1995-2014 

Utredningen Effektiv vård är resultatet av en omfattande analys och ett 

utredningsarbete som regeringens nationella utredare Stiernstedt lämnat som 

slutbetänkande till svenska regeringen i januari 2016 (1). I utredningen 

konstateras vidare att den svenska hälso- och sjukvården skiljer sig från många i 

övrigt jämförbara länder genom sin sjukhustunga struktur. I utredningen skriver 

Stiernstedt bl.a. att ”en förstärkning av primärvården sannolikt är den enskilt 

viktigaste åtgärden för att minska ojämlikhet i hälsa bland befolkningen”. I 

Sverige utgör primärvården en relativt låg andel av landstingens kostnader, 17 % 

jämfört med 63 % specialistsjukvård (2). Stiernstedt anser att det finns ett behov 

av en resursomfördelning från sjukhusvård till primärvård (1). Inom läkarkåren i 

Sverige ökar antalet specialister i allmänmedicin, men inte i samma omfattning 

som övriga specialister, och i jämförelse med andra liknande länder är andelen 

allmänläkare av totala antalet läkare lågt (3)(4). Stiernstedt tar i sin utredning upp 

olika orsaker till vad han uppfattar som en obalans i fördelning av specialistläkare, 

bl.a. på vilka grunder läkare anställs och hur resursfördelningen i stort ser ut (1). I 

utredningen Effektiv vård har man dock valt att avgränsa sig på så vis att man inte 

har tittat närmare på hur de olika vårdutbildningarna kan tänkas påverka 

nuvarande situation och framtida utveckling. 

Läkarutbildningen har också förhållandevis nyligen varit föremål för statlig 

utredning, regeringens särskilde utredare Stefan Lindgren lämnade i mars 2013 

över betänkandet För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (5). I Lindgrens 

utredning är den huvudsakliga slutsatsen att läkarutbildningen bör förlängas med 

en termin och att AT (allmäntjänstgöring) ska avskaffas. Som en av flera följder av 

detta förslag står det i utredningen: ”Primärvården är och kommer att bli en allt 

viktigare arena för de studerandes träning av flera av de mest centrala målen i 

examensbeskrivningen och för utveckling av den kliniska kompetensen. [...] Under 

AT utgör allmänmedicin ett av de fyra centrala blocken. I den framtida 
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utbildningen blir vårdcentraler och andra delar av primärvården centrala arenor 

för studenterna” (5). 

Figur 2. Åldersfördelning yrkesverksamma specialistläkare i allmänmedicin (6) 

Det har länge funnits svårigheter att rekrytera nya läkare till allmänmedicin. I en 

rapport som Sveriges läkarförbund sammanställt 2013 konstaterade man att det 

endast på en fjärdedel av vårdcentralerna fanns mer än 1 allmänläkare per 1600 

patienter (7). Man pekade också på åldersfördelningen bland allmänläkarna som 

ett problem för den framtida bemanningen då en stor andel av specialisterna är 

över 55 år. Avgörande för god återväxt av specialister i allmänmedicin är hur ST-

tjänster i allmänmedicin tillsätts och fungerar. I en annan rapport från 

Läkarförbundet 2013 framkommer stora problem i både rekrytering, 

dimensionering och genomförande av ST i allmänmedicin (8). 

I mars 2017 utsågs Anna Nergårdh till särskild utredare med uppdrag att ta tillvara 

på slutsatserna i Stiernsteds utredning och stödja landsting, myndigheter och 

organisationer att utveckla en mer effektiv primärvård. I Nergårdhs utrednings 

första delbetänkande (9) framkommer utifrån befolkningsprognoser att om man 

utifrån en övergripande dimensionering om 1500 invånare per heltidsarbetande 

specialist i allmänmedicin är behovet år 2018 6800 läkare och år 2027 skulle 7400 

läkare behövas inom allmänmedicin. För att åstadkomma detta föreslås staten 

tillsätta resurser för att öka mängden ST-tjänster inom allmänmedicin med 1250 

tjänster. Allmänläkarnas yrkesförening SFAM (Svensk förening för 

allmänmedicin) har i sitt remissyttrande (10) till detta ställt sig positiv till 

resurstillskott för ST-tjänster inom allmänmedicin, men gör sedan påpekandet 

att ”kärnfrågan inte är utbildningsvolym utan allmänläkaruppdragets attraktion”. 

Utöver att tillhandahålla välfungerande ST-utbildningar så behövs det också 

intresserade unga läkare som söker tjänsterna. Ett flertal internationella studier 

finns där man undersökt vilka faktorer som ligger bakom läkares karriärval. I en 

översiktsartikel från Shadbolt (11) konstateras att det är viktigt för valet att 

specialiteten man väljer passar självuppfattade styrkor och förmågor samtidigt 
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som den ska vara intellektuellt stimulerande. Man diskuterar möjligheten att unga 

läkare inte uppfattar allmänmedicinen som intellektuellt stimulerande och att man 

därför väljer bort specialiteten (11). Kiolbassa (12) finner i en enkätstudie med 

tyska läkarstudenter ett stort antal faktorer som uppfattas påverka intresse för 

medicinsk specialitet. Prestige och ett intressant arbete rankades generellt som 

viktigast. Andra betydande faktorer för val av karriär är av mer praktisk natur 

såsom möjlighet till balans i arbetsliv kontra fritid, möjlighet till arbetstider som 

bättre passar liv med familj (11, 13). Det som tycks skilja mellan de tyska 

studenter som uttrycker intresse för allmänmedicin som framtida specialitet 

jämfört med övriga specialiteter är framhållandet av patientorienterat arbetssätt 

och balans mellan arbetsliv och fritid. I den tyska enkätundersökningen ser man 

också att studenter som värderar lön högt väljer andra specialiteter än 

allmänmedicin (12). Skillnad i lön borde inte vara orsak till att välja bort 

allmänmedicin i Sverige då allmänläkare i jämförelse med många andra 

specialiteter i genomsnitt ligger högt i lön. Smith (14) har i en studie analyserat ett 

omfattande brittiskt material bestående av enkätsvar från ”medical graduates” ett 

år efter avslutade studier. I denna studie fann man att det fanns signifikanta 

skillnader i vilka faktorer man skattade som viktiga i valet av framtida specialitet 

beroende på vilken typ av specialitet man i första hand tänkt fortsätta inom. För de 

som tänkt fortsätta inom allmänmedicin eller psykiatri vägde fördelaktiga 

arbetstider och möjlighet att kombinera med familjeliv tyngre. Inom andra 

specialiteter skattade man att en specifik person eller klinik påverkat valet i större 

utsträckning. 

Läkarutbildningen 

Allmänmedicin på Sveriges läkarutbildningar skiljer sig åt i omfattning av 

allmänmedicinska perspektiv och hur länge man gör kliniska placeringar på 

vårdcentraler.  I både Lund och i Göteborg finns sedan många år en kurs i början 

av grundutbildningen (kurserna Professionell utveckling respektive Tidig 

yrkeskontakt) som innebär korta kliniska placeringar på främst vårdcentraler där 

fokus ligger på utbildning i etik, patient-läkarrelation, patientcentrerat arbetssätt 

och konsultationskunskap. I Göteborg genomförs verksamhetsförlagd praktik med 

renodlat fokus på läkararbetet i primärvården under nio dagar under termin 9.  

Kurserna i Pediatrik och Obstetrik och gynekologi ligger under termin 11. Kurser 

i dermatologi och venerologi, öron-, näs- och halssjukdomar och oftalmologi 

ligger också under 9:e terminen vilket innebär att många av studenterna inte har 

läst dessa kurser då de genomför vårdcentralstjänstgöringen. Vid 

läkarutbildningen i Lund har studenterna 15 dagar med verksamhetsförlagd 

praktik på vårdcentral under termin 11 och har då genomfört samtliga 

organspecifika kurser först. 

Tidigare studier 

I Sverige har Björn Landström gjort studier avseende läkarstudenters attityd och 

uppfattningar kring allmänmedicin som specialitet (15) och läkarstudenters 

uppfattningar kring allmänläkares arbetssätt. I den enkätstudie som gjordes på 

läkarstudenter på Göteborgs universitet 2011 såg man överlag en relativt positiv 

inställning till allmänmedicin och en fjärdedel av studenterna instämde helt i 

påståendet ”Jag kan tänka mig att arbeta som allmänläkare i framtiden”. Detta 

trots att allmänläkarens status inom medicinen ansågs som låg. 



 

4 
 

Syfte 

Att undersöka läkarstudenters attityd och syn på allmänmedicin som specialitet i 

slutet av utbildningen, med tonvikt på faktorer som sannolikt i stor utsträckning är 

med och påverkar framtida yrkesval. 

Frågeställningar 

Hur ser attityden till allmänmedicin ut bland studenterna på de aktuella 

utbildningarna? 

Uppfattar läkarstudenter en karriär inom allmänmedicin som ett intressant 

alternativ? 

Finns det några stora skillnader mellan studenternas attityder mellan 

utbildningarna i Göteborg och Lund? 

Metod 

Studiedesign 

Studiens upplägg är en enkätstudie riktad till läkarstudenter på termin 11 på 

läkarutbildningen i Göteborg samt Lund/Malmö under hösten 2017. Enkäten 

består av 10 påståenden där respondenten förväntas ange mått av 

överensstämmande med egna uppfattningen utifrån 4 alternativ: håller med helt, 

håller med till stor del, håller med bara till en mindre del och håller inte med alls. 

Endast ålder och kön finns med som bakgrundsfrågor. Frågorna är riktade mot 

uppfattad yrkesstatus som allmänmedicinspecialist, arbetsmiljö och arbetstider, 

intresse av allmänmedicin som framtida karriärval och uppfattningar avseende hur 

handledningen under utbildningens vårdcentralsplacering fungerade. Fyra av de 

nio frågorna är oförändrade från de som Landström ställde i sin enkätstudie riktat 

till läkarstudenter vid Göteborgs universitet 2011 (15). Övriga frågor är 

konstruerade i samråd med handledare Landström utifrån studiens frågeställningar 

och vad man i tidigare studier (12, 16, 17) funnit påverkar läkares val av 

specialitet. Enkäten testades på en grupp AT-läkare som fick lämna feedback. Man 

uppfattade generellt frågorna som tydliga och relevanta. 

Påståendet ”allmänläkaryrket blir med tiden enahanda” uppfattade några som lite 

svårare då man inte var helt säker på betydelsen av ordet enahanda. Trots detta 

lämnades påståendet kvar oförändrat för att lättare kunna jämföra med 

Landströms studie (15) där samma påstående används. 

Urval 

Studien avgränsades till läkarstudenter på sista terminen, efter att dessa gjort sin 

sista kliniska placering i primärvården. Avsikten med att välja att undersöka 

studenter sent i utbildningen var för att ge en bild av med vilka erfarenheter och 

attityder till allmänmedicin som studenterna lämnar läkarutbildningen. Med hjälp 

från kursledning på respektive utbildning kunde flertalet av studenterna på 

aktuella terminer nås vilket gav en hög svarsfrekvens. Valet av utbildningsorterna 

är övervägande av praktiska skäl; utifrån närhet och etablerade kontakter till 

personer involverade i utbildningen på orterna. 
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Datainsamling och analys 

I Göteborg tillfrågades studenterna om att delta i enkätundersökningen i samband 

med upprop till kursen i gynekologi respektive barnmedicin i mitten av sin sista 

termin. I Lund tillfrågades man om deltagande i enkätundersökningen i anslutning 

till ett delmoment i kursen Individ och samhälle. 

Etiska överväganden 

Frågorna i enkäten bedöms inte vara av känslig natur. Enkäterna fylls i anonymt. 

Enstaka studenter skulle möjligen kunna identifieras utifrån bakgrundsfrågorna 

men detta bör inte utgöra något problem med hänsyn till frågornas natur. 

Resultat 

Totalt svarade 202 läkarstudenter på sin sista termin på enkäten hösten 2017. 108 

av 109studenter som deltog på uppropen i Göteborg svarade på enkäten. Enligt 

uppgift från kursledningarna var det totalt 115studenter på termin 11vid Göteborgs 

universitet. I Lund svarade 93 av 108 studenter på enkäten. En stor andel av 

studenterna svarade inte på bakgrundsfrågorna om ålder och kön.  Medelåldern 

bland respondenterna var 27 år med en variation mellan 23 till 42 år.  

 
Figur 3. Könsfördelning bland respondenterna 

Svarsfrekvensen på fråga 1-9 var betydligt högre än bakgrundsfrågorna, med 

endast enstaka svarsbortfall per fråga. 

Resultat på frågorna enligt följande figurer med resultatet på båda orterna överst i 

samtliga figurer: 
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Figur 4. Påstående: Allmänläkaryrket erbjuder bra arbetsmiljö 

Figur 5. Påstående: Allmänläkaryrket blir med tiden enahanda 

 
Figur 6. Påstående: Allmänmedicin är en svår specialitet 
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Figur 7. Påstående Allmänläkare har spännande arbetsuppgifter 

Figur 8. Påstående: Allmänläkaryrket erbjuder fördelaktiga arbetstider 

 
Figur 9. Påstående: Jag har egenskaper som passar för att bli allmänläkare 
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Figur 10. Påstående: Jag hade en bra handledare under min vårdcentralsplacering i 
slutet av utbildningen 

 
Figur 11. Påstående: Allmänläkaren har hög status inom professionen 

 
Figur 12. Påstående: Jag kan tänka mig att arbeta som allmänläkare i framtiden 
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På fråga 10 ombads man ”Ringa in det alternativ du bedömer att du med högst 

sannolikhet kommer ägna dig åt i framtiden”. Frågan visar sig bli svårtolkad då ett 

stort antal av respondenterna, 17%, ringat in flera alternativ. Ringade in 

allmänmedicin som enskilt alternativ gjorde 16% av studenterna som svarade på 

frågan (n=196). 

Figur 13. Vilken specialitet man med högsta sannolikhet kommer att ägna sig åt 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Utifrån den låga andelen av svar på frågorna om kön och ålder bedöms det inte 

finnas ett rimligt underlag för att göra analyser på skillnader mellan kön och 

åldrar i svaren. Anledningen till den låga svarsfrekvensen är inte helt klar, en 

tänkbar anledning är brister i utformningen av enkäten där bakgrundsfrågorna har 

en ganska diskret placering och det inte är otänkbart att man som respondent inte 

noterat detta. Man kan också tänka sig att det finns en skeptisk hållning då syftet 

med bakgrundsfrågorna kan uppfattas som oklart. 

Enkätens första fråga (Figur 4) gäller påståendet att allmänläkaryrket erbjuder en 

bra arbetsmiljö. En majoritet av studenterna håller med till stor del (54%) eller 

håller helt med (14%) om detta. På den negativa sidan svarar 28% håller med bara 

till viss del och 4% håller inte alls med, Ett resultat som kan tyckas förvåna med 

tanke på frekventa rapporter om problem i primärvården. Jämfört med siffrorna 

från Landströms studie (12) är det dock en skillnad där fler studenter nu svarar 

något av alternativen håller med bara till viss del och håller inte med alls, 32 % 

jämfört med 13%. 

På det andra påståendet (Figur 5), att allmänläkaryrket med tiden blir enahanda, 

har 26% svarat att de håller med till stor del eller håller med helt. Resultatet är i 

samma nivå som i Landströms studie vilket väl får anses väntat då några större 

förändringar i rena arbetsuppgifter knappast skett senaste åren.  På det kanske lite 

mer vagt hållna påståendet att allmänläkare har spännande arbetsuppgifter (Figur 

7), svarar 62% att de helt eller till stor del håller med. Utifrån dessa resultat tycks 

inte själva arbetsuppgifterna, eller uppfattning om att arbetet som allmänläkare 

skulle vara monotont, utgöra någon orsak till svårigheter att locka nya läkare till 

primärvården.  

Många, hela 37%, håller helt med i påståendet att allmänmedicin är en svår 

specialitet (Figur 6) och 48% håller delvis med. Är denna uppfattade svårighet 

något som gör att man senare undviker allmänmedicin? Och vad består den 

uppfattade svårigheten i? Är det bredden man uppfattar som svår? Är det att 

hantera ett stort mått av osäkerhet och bedömningar av diffusa symtom man 

tänker på när man svarar på frågan? Är det tidspressen och höga krav i arbetet? Är 

det att man upptäckt att biomedicinens begränsningar ofta framträder tydligare i 

arbetet på en vårdcentral? Hur läkarstudenter i Göteborg upplever sin tid på 

vårdcentral har M. Perzon (18) tittat närmare genom gruppintervjuer, och 

konstaterar bland annat att studenterna uppfattar arbetet som komplext och 

upplever det utmanande att omsätta sina kunskaper i praktiken utanför 

sjukhusmiljön. Att närmare utforska varför allmänmedicin uppfattas som svårt kan 

tänkas vara en viktig komponent om man önskar öka rekryteringen. 

Hela 96% av studenterna håller helt eller till stor del med om att allmänläkare 

åtnjuter fördelaktiga arbetstider (Figur 8). Sannolikt är det så att man i frågan inte 

tolkar in arbetsmiljöaspekter utan uppfattar den relativt lindriga jourbördan och i 

övrigt arbete kontorstid som fördelaktig.  

60% av studenterna håller helt eller till stor del med i påståendet av att de har 

egenskaper som passar för att bli allmänläkare (Figur 9). Detta påstående är det 
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enda där man ser en tydlig skillnad mellan studieorterna där studenterna i 

Göteborg uppfattar sina egenskaper som mer lämpliga. Man kan spekulera i om 

det har att göra med att den kronologiska närheten till kursen i allmänmedicin 

men mot en sådan förklaring talar frånvaro av tydlig skillnad mellan studieorterna 

i hur svår man uppfattar specialiteten.  

Många är nöjda med sin handledning (Figur 10), 80% svarar något av de två mer 

positiva alternativen på påståendet att man hade en bra handledare under sin 

längre vårdcentralsplacering. Man kan dock fråga sig om detta är siffror att vara 

nöjd med. I en specialitet som dras med rekryteringssvårigheter och begränsade 

ingångar till läkarutbildningen kan man behöva vara än mer mån om att 

handledningen av studenter fungerar optimalt och att handledarna kan utgöra 

förebilder för att locka framtida kollegor? 

Allmänläkarnas status inom den medicinska professionen (Figur 11) anses alltjämt 

som låg om man frågar läkarstudenter. Resultatet tycks oförändrat jämfört med 

Landströms studie (15) som utfördes 2011. Som konstaterats av Kiolbassa (12) 

utgör prestige för vissa ett ansenligt argument för val av specialitet och en vidare 

analys av allmänläkarnas låga status inom läkarskrået och åtgärder mot detta 

kunde nog på sikt spela stor roll för att stärka primärvården.  

23% håller helt med i påståendet om att kunna tänka sig att arbeta som 

allmänläkare i framtiden (Figur 12) och 37% håller delvis med. Resultatet ligger 

också inom denna fråga väldigt nära det resultat som Landström fått fram 2011 

(15). Trots att många av studenterna lämnar utbildningen med upplevelsen av 

allmänmedicinen som en svår specialitet med låg status kan 60% ändå tänka sig 

att arbeta som allmänläkare i framtiden. En tänkbar förklaring är att det svåra i 

specialiteten kanske inte enbart är skrämmande utan också kan kopplas till att den 

anses vara en intressant specialitet som inte blir enahanda med tiden? I vilken 

utsträckning specialitetens status utgör en betydande faktor i val av specialitet 

varierar och är enligt internationell litteratur av mindre vikt än exempelvis intresse 

för ämnet och möjlighet till god balans mellan arbete och fritid hos studenter som 

överväger allmänmedicin som framtida specialitet (11, 14). 

På enkätens sista fråga med en annan utformning, med syfte att än mer ställa 

frågan om framtida val av specialitet på sin spets (Figur 13), svarade 16% av 

studenterna att allmänmedicin är den specialitet man med högst sannolikhet 

kommer ägna sig åt i framtiden.  

Endast på ett fåtal av frågorna kan man se en skillnad mellan Lund/Malmö 

jämfört med Göteborg. Och ska man leta tendenser i detta tycks det som att 

studenterna i Göteborg har en något mer positiv bild av allmänmedicinen. Den 

tidiga vårdcentralsplaceringen som student i Göteborg verkar i alla fall inte utifrån 

detta resultat på något påtagligt sätt påverka bilden av allmänmedicinen negativt. 

Kanske är det så att det rentav är positivt att få en chans att återvända till kliniska 

placeringar på sjukhuset med nya perspektiv efter att ha fått se arbetet på 

vårdcentral? Själva upplägget på placeringen kanske inte heller utgör en så stor 

faktor utan snarare är andra aspekter som är viktigare för attityderna man får till 

allmänmedicin. 
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Metoddiskussion 

Studien har många brister. Antalet svarande på studien är relativt lågt. Studiens 

ansats är helt och hållet en deskriptiv vilket naturligtvis kraftigt begränsar vilka 

slutsatser man kan dra av resultatet. I vilket sammanhang man svarat på enkäten 

skiljer sig ganska markant mellan Lund/Malmö (allmänmedicinskt moment) och 

Göteborg (upprop annan kurs). Hur det påverkar resultatet är ett 

osäkerhetsmoment. 

Enkätens enkla och korta utformning som hade till syfte att kunna nå en hög 

svarsfrekvens utan att ta alltför mycket tid i anspråk hade den uppenbara 

nackdelen att det för flera av frågorna saknas ett djup. Någon undersökning av 

frågorna för att tydliggöra och med större säkerhet veta vad studenterna 

egentligen avser i sina svar har inte gjorts. 

Utformningen av enkätens sista fråga om mest sannolikt val av specialitet får ses 

som misslyckad. Det som var tänkt att underlätta svar med förifyllda 

svarsalternativ att ringa in, blev en överdriven förenkling där det inte fanns en 

genomtänkt struktur i vilka specialiteter man hade att välja mellan. Det visade sig 

också att osäkerhet kring val gjorde att många studenter svarade flera alternativ. 

Jämförelse med de fyra frågorna som är gemensamma med Landströms studie 

(15) är svår att göra då Landström bland annat frågade studenter från flera olika 

terminer på läkarprogrammet och enkäternas utformning skiljt sig åt. 

Studiens kanske största styrka är en mycket hög svarsfrekvens från studenter som 

alla snart skulle vara färdiga med sin grundutbildning till läkare och bör 

därigenom ändå ge en god översiktsbild över hur attityden till allmänmedicin ser 

ut i dessa frågor. 

 

Slutsats 

Svenska läkarstudenter på sin sista termin har en positiv syn på allmänmedicin, 

där man uppfattar att specialiteten erbjuder varierat arbetsinnehåll och en bra 

arbetsmiljö. De upplever dock specialiteten som svår och bedömer dess status som 

låg. Närmare två tredjedelar kan tänka sig en karriär inom allmänmedicin. Några 

stora skillnader mellan lärosätena framkommer inte. Orsaker till att de väljer 

andra specialiteter ger enkäten inte svar på. 
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Deltagarinformation 

Läkarstudenters attityd till allmänmedicin 

En deskriptiv enkätstudie 

 

I den statliga utredningen Effektiv vård, om hur vården i Sverige ska utformas 

framöver för att bli bättre och effektivare, är en av de huvudsakliga slutsatserna att 

primärvården har en nyckelroll.  Den statliga utredaren Göran Stiernstedt anser att 

primärvården behöver växa och få mer resurser. Inom primärvården i Sverige finns det 

dock en brist på specialister i allmänmedicin och återväxten av nya specialister 

bedöms otillräcklig. I ljuset av detta är det av intresse vilken roll utbildningen spelar i 

blivande läkares framtida yrkesval. 

 

Syftet med denna enkätstudie är att kartlägga läkarstudenters attityd och syn på 

primärvård och allmänmedicin som specialitet i slutet av läkarutbildningen. Enkäten 

riktar sig till läkarstudenter på sista terminen på läkarutbildningen i Göteborg och i 

Lund/Malmö. Enkäten fokuserar på faktorer som sannolikt i stor utsträckning är med 

och påverkar framtida yrkesval. Förhoppningen är att kunna svara på om man behöver 

ändra i grundutbildningen av läkare om man önskar att fler väljer allmänmedicin som 

specialitet i framtiden, och om det föreligger stora skillnader mellan lärosätena i detta 

avseende. 

 

Därför tillfrågas du nu om du vill medverka i detta projekt och fylla i bifogad enkät. 

Ditt svar är helt anonymt. Resultatet kommer publiceras i en rapport på Närhälsan FoU 

primärvård Skaraborg*. 

 
 

 

Vid frågor kontakta: 

Robert Tengman 

ST-läkare i allmänmedicin 

Vårdcentralen Centrum, Skövde 

robert.tengman@ptj.se 

Kontaktperson vid Lunds Universitet: 

Kristina Bengtsson Boström 

Distriktsläkare 

Docent i allmänmedicin 

Närhälsan FoU primärvård 

kristina.a.bengtsson@vgregion.se 
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Läkarstudenters attityd till allmänmedicin 
 

Man   Kvinna   

Ålder:          

 Håller helt 

med 
Håller 

med till 

stor del 

Håller med bara 

till en mindre del 
Håller inte 

alls med 

1. Allmänläkaryrket erbjuder bra arbetsmiljö.     

2. Allmänläkaryrket blir med tiden enahanda.     

3. Allmänmedicin är en svår specialitet.         

4. Allmänläkare har spännande arbetsuppgifter.     

5. Allmänläkaryrket erbjuder fördelaktiga 

arbetstider. 
    

6. Jag har egenskaper som passar för att bli 

allmänläkare. 
    

7. Jag hade en bra handledare under min 

vårdcentralsplacering i slutet av utbildningen. 
    

8. Allmänläkaren har hög status inom den 

medicinska professionen. 
    

9. Jag kan tänka mig att arbeta som allmänläkare 

i framtiden. 
    

 

Ringa in det alternativ nedan du bedömer att du med högst sannolikhet kommer ägna dig åt i 

framtiden. 

  

Akutsjukvård  Internmedicinsk specialitet Ögonsjukdomar 

Allmänmedicin  Psykiatrisk specialitet Öron-, näsa-, halssjukdomar 

Barn- och 

ungdomsmedicin 

 Laboratoriemedicinsk specialitet Hudsjukdomar 

Allmänkirurgi  Bild- och funktionsmedicinsk 

specialitet 

Ej bli specialistläkare 

Ortopedi  Gynekologi och obstetrik Annan specialitet:                       

 

 



FoU primärvård FoU-centrum Skaraborg 

Regionens hus Skövde 

Hemsida: www.vgregion.se/fouskaraborg 
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