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Brist på läkare får landsting-
en att gå utomlands. Just nu sit-
ter tio spanska läkare på skol-
bänken i Skaraborg och pluggar
svenska. Landstinget i Kalmar
försöker få hit 50 polska läkare
till sitt och andra intresserade
landsting. Men det är svårt att
hämta läkare utanför EU.

– Vi är inne i ett besvärligt ekorrhjul.
Många obesatta tjänster gör att trycket
ökar på dem som är kvar. Vi har haft
mycket svårt att rekrytera nya läkare,
säger personaldirektör Håkan Petersson
i Kalmar läns landsting.

Det finns drygt 40 vakanta specia-
listtjänster i Kalmar län, framför allt i
norra länet och inom primärvården.

Tanken att angripa problemet med
hjälp av läkare från Polen kom i höstas
under en Östersjökonferens.

I Polen finns övertaliga läkare, i Kal-
mar län läkarbrist. Landstinget har bildat
ett bolag, som man är hälftenägare i,  för
rekrytering av polska specialistläkare.

– Många frågar oss varför vi inte
vänder oss till exempelvis tyska läkare.
Men vi har ett nära politiskt samarbete
med norra Polen, eftersom vi har vänor-
ter där, och vi har mycket goda erfaren-
heter av polska läkare, förklarar Håkan
Petersson.

– Syftet är att rekrytera läkare även
till Blekinge, Kronoberg, Halland, Jön-
köping, Östergötland och Örebro län,
berättar Håkan Petersson.

Ingen arbetskraftsinvandring
Men eftersom Polen inte är med i EU

går det inte att ta hit läkare därifrån hur-
somhelst. Det skulle vara arbetskrafts-
invandring, vilket Sverige av princip
sagt nej till ända sedan 1960-talet. För
att någon från ett land utanför EU ska få
arbeta här ska behovet av arbetskraft
vara tillfälligt och varje person ska be-
handlas för sig. Invandrarverket ger till-
fälliga arbets- och uppehållstillstånd för
18 månader. Men Kalmar vill skriva
kontrakt med läkarna längre än så.

Landstingspolitikerna i Kalmar har
uppvaktat Arbetsmarknadsstyrelsen,
AMS, Invandrarverket och Socialstyrel-
sen, som alla deltar i beslutet när en ut-
ländsk läkare tillåts arbeta här, flera

gånger. Senaste mötet var i förra veckan.
– Vi tycker att vi har fått signaler att

man vill hjälpa till att lösa det här, så vi
går vidare med uttagning och utbild-
ning av de polska läkarna, säger Håkan
Petersson.

En lösning som diskuterats är att
AMS och Invandrarverket tillsammans
skriver till Näringsdepartementet och
föreslår att 50 polska läkare tas hit som
ett pilotprojekt, med arbets- och uppe-
hållstillstånd i 36 månader.

För att projektet ska kunna genom-
föras krävs antagligen att även Läkarför-
bundet, som är remissinstans när det gäl-
ler tillfälliga arbets- och uppehållstill-
stånd, säger ja till dispens för de polska
läkarna. Läkarförbundets centralstyrelse
beslöt i fredags att inte ge en generell dis-
pens, utan att man vill granska ansökan
för varje enskild läkare.

Betydligt lättare är det om man gör
som politikerna i Västra Götalandsregi-
onen. I Skaraborg, där bristen på
distriktsläkare är ett stort problem, val-
de man att hämta läkare från EU-landet
Spanien.

– Vi var på studiebesök i Spanien för
att titta på deras primärvård, när frågan
dök upp, berättar Tommy Johansson,
vice primärvårdsdirektör i Skaraborg.

Den spanska primärvårdens likhet
med den svenska liksom det faktum att
utbildningen till allmänspecialist i Spa-
nien är mycket lik den svenska, om än
kortare, var det som avgjorde.

Landstinget annonserade efter all-
mänläkare i spansk press, fick 200 in-
tresserade, som genom en urvalspro-
cess i flera steg blivit tio personer. Des-
sa läser nu svenska i Mariestad.

I slutet av månaden ska läkarna bör-
ja arbeta på vårdcentraler, alla med
särskild handledare de första 2–4 måna-
derna.

– Alla tio är nyutbildade specialister,
som vikarierat i Spanien. Deras kunska-
per motsvarar en svensk läkares med
2–3 års ST-tjänstgöring bakom sig, sä-
ger Tommy Johansson.

De spanska läkarna har skrivit ett
kontrakt om 2 års vikariat och jämställs
lönemässigt med ST-läkare.

– De här personerna är inställda på
att arbeta i teamverksamhet som vi gör,
de vet hur vår primärvård fungerar och
de är mycket ambitiösa. Jag tror inte att
språket kommer att bli något problem,
säger Tommy Johansson.

Väl använda pengar, tror Skaraborg
att investeringen i de spanska läkarna
är. Kostnaden, 700 000 kronor är lika
mycket som kostnaden för en vakant
tjänst under ett år.

Allmänläkare får komplettera
De polska läkare som eventuellt

kommer till Kalmar i höst kan inte bör-
ja arbeta lika lätt som EU-kollegerna.
Efter godkänt språkprov får de vikarie-
ra som underläkare under en 6 månader
lång provtjänstgöring. Därefter faststäl-
ler Socialstyrelsen legitimationsvillko-
ren. I praktiken betyder det att läkarna
måste ha ett godkänt prov i medicinal-
författning.

För de läkare som ska arbeta som
distriktsläkare krävs dessutom skräd-
darsydd komplettering, eftersom det
inte finns någon polsk specialitet mot-
svarande den svenska i allmänmedicin.

Anna Filipsson

Skaraborg hämtar spanska EU-läkare, Kalmar vill rekrytera polska

Landsting söker utomlands
för att råda bot på läkarbrist

Nyhetsredaktion: Tom Ahlgren 08/790 35 26   Anna Filipsson 08/790 34 88
e-post: fornamn.efternamn@lakartidningen.se

Manuel Gonzalez och Virginia Hernanz är två av tio spanska
allmänläkare som fått vikariat i Mariestad.
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