
Enligt den senaste arbetslöshetssta-
tistiken från Arbetsmarknadsstyrelsen
(AMS) var 389 läkare anmälda som ar-
betslösa i Sverige i december 1999. Av
dessa var 166 helt arbetslösa, 44
deltidsarbetslösa och 179 sysselsatta i
s k arbetsmarknadsåtgärder.

Detaljerna i denna statistik är inte
särskilt väl kända. Man vet dock att
bland de heltidsarbetslösa läkarna har
drygt hälften (87) utländskt medborgar-
skap. Vad gäller de deltidsarbetslösa
och de »i åtgärder» saknas uppgifter,
men inget talar för att andelen utländs-
ka läkare skulle vara mindre där.

Sammantaget kan det alltså finnas
uppåt ett par hundra utländska läkare
registrerade som arbetslösa hos AMS.
Hur många som inte ens ansett det mö-
dan värt att anmäla sig utan försörjer
sig på annat vis finns det inga uppgifter
om.

Dessutom finns åtskilliga hundra in-
vandrade läkare som redan är på väg
mot svensk legitimation inom ramen
för gällande regelverk. Men den pro-
cessen är trög och skulle kunna påskyn-
das på många vis.

Invandrade läkare utgör således
en förhållandevis anonym men inte
oväsentlig arbetskraftsreserv i Sverige.
Varje år legitimeras likafullt ca 250 lä-
kare med utländsk examen – något som
talar för att det i gruppen arbetslösa
finns en betydande dold kompetens
som vore väl värd att ta till vara.

Det är emellertid ett idag välkänt
faktum att invandrade läkare, särskilt
de med  utbildning utanför EU/EES-
området, har stora svårigheter att finna
vägen in till den svenska hälso- och
sjukvården. Dels kan det ta lång tid att
få den utländska behörigheten prövad
och kontrollerad, dels finns det andra
hinder för att ta sig in på läkararbets-
marknaden. 

I den kartläggning av problemen
som Läkarförbundet gjort visade sig

den stora stötestenen vara bristande ko-
ordination mellan olika organ och myn-
digheter som har att slussa de utländska
läkarna genom systemet. 

Detta var bakgrunden till det
handlingsprogram – »Invandrade läka-
re – en resurs i svensk sjukvård» – som
förbundet nyligen tagit fram för att ge-
nom konkreta åtgärder jämna vägen
fram till svensk legitimation och svensk
sjukvård för denna kategori läkare. Pro-
jekt med detta syfte har redan startats i
Malmö och Stockholm, och är på gång
även i Sörmland och Västra Götaland.
Men åtskilligt mera skulle kunna göras. 

Erfarenheterna hittills visar bl a att
ett nära samarbete mellan arbetsför-
medling, arbetsgivare och den lokala
läkarföreningen är framgångsrikt. Inte
minst viktigt i sammanhanget är att ar-
betsgivarna ställer sig positiva till att
låta invandrade läkare tjänstgöra – nå-
got som för dem skulle betyda arbets-
livserfarenhet och att de »fått in en fot»
på arbetsmarknaden.

I stället har nu flera landstingvänt
blicken utanför Sveriges gränser för att
rekrytera läkare från länder med lä-
karöverskott. T ex aviserar Kalmar läns
landsting långt gångna planer på att re-
krytera 50 läkare från Polen. Västra
Götaland värvar läkare från Spanien.

I Kalmar har bildats bolag som
förutom rekrytering skall bedriva ut-
bildning i svenska för berörda läkare i
Polen. Efter godkänt språkprov skall lä-
karna erbjudas provtjänstgöring i
landstinget och efter legitimation få
tidsbegränsad anställning.

En fråga har varit om detta skall be-
traktas som organiserad arbetskraftsin-
vandring eller inte. Behovet av ar-
betskraftsinvandring har debatterats
flitigt under den senaste tiden. F n gäl-
ler en politik som lades fast på 1960-ta-
let, nämligen att arbetskraftsinvandring
inte skall förekomma. I princip gäller

att den inhemska arbetskraften skall
värnas, och sedan Sverige blev medlem
i EU avses med »inhemsk» arbetskraft
även arbetskraften i EU.

Allt detta sammantaget ger in-
trycket av att landstingen genom sina
planer på att värva läkare utomlands
närmast gått över ån efter vatten. 50 lä-
kare från Polen är en bråkdel av den
outnyttjade resurs som redan finns i
landet.

Om detta på sikt inte visar sig till-
räckligt finns det givetvis inget att in-
vända mot en rekrytering även utom-
lands. För Läkarförbundet är det primä-
ra att de utländska läkare som kommer
hit behandlas på samma vis som andra
läkare i landet, såväl vad gäller anställ-
ningsvillkor som kompetenskrav.

Enligt centralstyrelsens uppfattning
borde det emellertid vara samhällseko-
nomiskt både effektivare och billigare
att börja med att bättre försöka ta hand
om de utländska läkare som redan finns
här, men av olika skäl ännu inte finns
inom vården. Glädjande nog verkar det
även hos statsmakterna finnas intresse
för sådana insatser.

Läkarförbundet kommer nästa vec-
ka att uppvakta näringsminister Mona

Sahlin i denna
fråga. Efter det
kan vi förhopp-
ningsvis ge när-
mare besked om
hur detta intres-
se tar sig kon-
kreta uttryck. •
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