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L�karbrist Ð
ett naturfenomen? 
Nu skriver tidningarna om läkarbrist

igen. För ett par år sedan handlade det
om läkararbetslöshet. Oavsett om det
gäller brist eller överskott finns det ofta
en yrvakenhet både i reporterns redo-
visning och i kommentarerna från
landstingens personalansvariga: Nu har
något oförklarligt naturfenomen slagit
till igen helt oväntat.

Man kan få intrycket att läkare är
någon sorts kantareller.Vissa år finns
de inte alls, och andra år är skogen full
av dem. Men nu är det faktiskt inte rik-
tigt så, när det gäller läkare. Processen
för att utbilda en nyantagen medi-
cinstudent till specialist är helt kartlagd
av vetenskapen. Till skillnad från kan-
tarellen utbildas läkaren ovan jord, och
förloppet kan iakttas i detalj med blotta
ögat. Man har till och med en ganska
god uppfattning om hur lång tid utveck-
lingen tar. 

Det är också känt att läkare inte är
undantagna från det mänskliga åldran-
det, och att de därför kan väntas gå i
pension, troligtvis i närheten av den tid-
punkt då de uppnår pensionsåldern. Det
är sålunda fullt möjligt att göra en pro-
gnos som visar om antalet yrkesverk-
samma läkare kommer att öka eller
minska i framtiden, och någorlunda
också när sådana förändringar kan tän-
kas inträffa.

En viktig skillnad mellan läkare
och kantareller är att läkaren inte är
rotfast, något som många landsting be-
klagar. Läkarna kan alltså flytta på sig,
faktiskt även till främmande land eller
till andra yrkesområden än hälso- och
sjukvården. Dessa förändringar är inte
möjliga att förutsäga i det korta per-
spektivet, och det kan alltså uppstå bris-
ter lokalt och/eller i någon viss specia-
litet. 

Men vad som är fullt klart är att rör-
ligheten inte är slumpartad. Högre lön,
bättre arbetsmiljö, mer meningsfulla

uppgifter, utsikter till befordran, mer
inflytande på arbetsplatsen – det är så-
dana faktorer som avgör var läkare vill
arbeta. Och på den punkten tänker de
precis som alla andra.

På läkararbetsmarknaden finns det
för närvarande dels en »lång våg», dels
vissa mer temporära krusningar. Den
långa vågen är det faktum att läkarkåren
i Sverige, även med dagens utbild-
ningsvolym, kommer att öka fram till
den tidpunkt då de många läkare som är
födda på 1940-talet går i pension. 

Om arbetsförhållandena är sådana
att läkarna vill och orkar arbeta till or-
dinarie pensionsåldern ligger den tid-
punkten någonstans omkring år 2010.
Men om en majoritet av läkarna inte
kan tänka sig att hålla på längre än till
60 år, är det ca år 2005 som vi talar om.
Om Sverige vill undvika en kännbar lä-
karbrist, måste de för sjukvården an-
svariga först angripa pensionsfrågan
(som alltså i grunden är ett arbetsmil-
jöproblem) och därefter frågan om lä-
karutbildningens volym.

Den brist på läkaresom tidningar-
na just nu skriver om är, av allt att döma,
en brist på specialister. En orsak till
bristen är att landstingen inte har satsat
tillräckligt på att utbilda specialister,
och läkare har därför drabbats av för-

seningar och köproblem på sin väg mot
specialistkompetensen. Det är med
andra ord fråga om ett hemmalagat pro-
blem. 

En annan orsak är att arbetsmarkna-
den i Norge och Danmark sedan ett par år
är mer expansiv och attraktiv. Norska och
danska läkare i Sverige har därför flyttat
hem, och svenska läkare har gjort dem
sällskap för längre eller kortare perioder.
Detta är ingenting anmärkningsvärt – det
är så en gemensam nordisk och europe-
isk arbetsmarknad skall fungera.

Brist eller överskott är termer som
betecknar förhållandet mellan tillgång
och efterfrågan. Det stora problemet på
läkararbetsmarknaden är inte svårighe-
ten att beräkna tillgången utan den tota-
la ovissheten när det gäller efterfrågan
på läkare, också på mycket kort sikt.
Landstingen är, som bekant, den allt do-
minerande arbetsgivaren, och deras
personalpolitik är, milt sagt, ryckig. 

Det är på efter-
frågesidan som
behovet av lång-
siktiga planer och
åtaganden för per-
sonaldimensioner-
ing, arbetsmiljö
och löner är störst.
Landstingen måste
överge sin kanta-
rellfilosofi. Perso-
nalbrist – det må
gälla läkare, sjuk-
sköterskor eller an-
nan personal – är
inget oförutsägbart
naturfenomen.

Ett reellt naturfenomen …
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