
P
å nyhetsplats i Läkartidningen
36/2002 kunde man läsa att
Läkarförbundet i ett remiss-
svar till Arbetsmarknadsstyrel-

sen (AMS) avråder från att fler utländs-
ka läkare rekryteras till primärvården i
Örebro läns landsting. Bakgrunden är att
den lokala läkarföreningen gjort bedöm-
ningen att primärvården inte har utrym-
me för att ge en god handledning till de
nya läkarna.

Det är första gången som Läkarför-
bundet har avrått från att ge utländska lä-
kare arbetstillstånd. Frågan som somliga
kan ställa sig är om förbundet nu ändrat
inställning vad gäller rekrytering av lä-
kare utbildade utomlands till förmån för
en stramare policy i invandringsfrågan.

Så är det inte. Läkarförbundet anser allt-
jämt att det under ett antal år framöver
kommer att föreligga ett behov av att re-
krytera läkare från andra länder till den
svenska sjukvården. Detta gäller även
läkare som förvärvat sin kompetens i
länder utanför EU.

Men förbundet har också alltid beto-
nat vikten av ett gott omhändertagande
av den läkararbetskraft som kommer till
Sverige. Detta är ett mycket viktigt krav
oavsett om läkarna kommer inom ramen
för flyktinginvandringen eller till följd
av direkta rekryteringsinsatser i andra
länder.

Läkarutbildningen runt om i världen
uppfyller i allmänhet högt ställda krav
på en god standard. Likväl finns det of-
tast ett visst behov av kompletterande
medicinsk utbildning samt introduktion
i den svenska hälso- och sjukvårdens or-
ganisation och kultur. Till detta kommer
naturligtvis även undervisning i svens-
ka, i synnerhet »sjukvårdssvenska«.

Läkarförbundet är således positivt till ar-
betskraftsinvandring av läkare, men en
absolut förutsättning är att det inte görs
avkall på de invandrade läkarnas kompe-
tens. Detta är ett självklart krav sett i pati-
entperspektivet, men det är minst lika be-
tydelsefullt för de berörda läkarna själva.

Det vore högst olyckligt om det hos
allmänheten uppstod en uppfattning om
att invandrade läkare inte skulle ha sam-
ma kompetens som kolleger utbildade i
Sverige. För Läkarförbundet som pro-
fessionens organisation är det en själv-
klarhet att slå vakt om hela läkarkårens
anseende.

Vi måste kort och gott se till att vi tar
hand om de nya läkarna på bästa möjli-
ga sätt. I detta ingår att de måste kunna
erbjudas en fungerande handledning på
de tänkta arbetsplatserna för att på ett bra
sätt kunna integreras i de svenska
vårdrutinerna och arbetsformerna.

Tyvärr har det visat sig att de utländska lä-
kare som tidigare rekryterats främst har
placerats på vårdcentraler med många
vakanser och därmed också bristande re-
surser för den viktiga handledningen.
Det är ett kortsiktigt tänkande om ett
landsting på detta vis försöker lösa en
akut vakanssituation.

Om de rekryterade läkarna skall kun-
na ges en fullvärdig introduktion till
svensk primärvård måste de inled-
ningsvis ges möjlighet att tjänstgöra vid
enheter med en rimlig bemanning. Även
om detta något fördröjer en lösning av
vakansproblemen är detta en nödvändig
tågordning för att inte ge avkall på kva-
liteten.

Läkarförbundets avstyrkan i just detta fall
gäller enbart primärvården i Örebro läns
landsting. När det gäller andra aktuella
specialiteter för landstingets tänkta re-
krytering (psykiatri, radiologi och orto-
pedi) bedöms möjligheterna bättre att
genom god handledning bereda väg till
legitimation och självständigt arbete.
Men även då måste tjänstgöringen ske
vid enheter utan uttalad vakanssituation.

Sammanfattningsvis – svensk sjuk-
vård behöver den resurs som kan förvär-
vas i form av invandrade läkare. Men då
måste vi också se till att de vid an-
komsten erbjuds den bästa introduk-
tion och handledning vi mäktar åstad-
komma.
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Status quo?
»Dött lopp mellan blocken«, »samling
mot mitten« och »more of the same«. Ut-
gången av riksdagsvalet kan tolkas på
flera sätt. I huvudsak är ställningen mel-
lan de borgerliga och vänstern precis

densamma som före valet, med miljö-
partiet som vågmästare. S+v samlar som
förut 174 mandat – ett pinnhål från egen
majoritet.

De stora förskjutningarna skedde
inom blocken. Partierna såväl längst till
höger som vänster blev förlorarna, med
en kraftsamling mot mitten och med
folkpartiet som den största vinnaren. So-
cialdemokratins framgång motsvarade
det som vänsterpartiet förlorade.

Vilken bäring har då valutgången på
sjukvårdsfrågorna? Detta är ännu myck-
et svårt att bilda sig en uppfattning om –
sannolikt har väljarpreferenserna mera
styrts av skol- och integrationsfrågorna
att döma av fp-framgången.

Flera kommentatorer har dock pekat
på att socialdemokraternas remarkabla
uppryckning i slutspurten och modera-
ternas stora tapp kan ha haft sin grund i
Göran Perssons starka betoning av be-
hoven inom vård och omsorg. Detta
ställdes i retoriken mot borgerliga löften
om skattesänkningar.

Denna socialdemokratiska argumen-
tation förpliktigar inför framtiden. Posi-
tivt i sammanhanget är att Göran Pers-
son i intervjuer direkt efter valet betona-
de mer personal samt bättre löner och ar-
betsmiljö i vården som prioriterade upp-
gifter.

De för sjukvården viktiga landstingsvalen
är i skrivande stund svåra att analysera.
Tendensen är generellt likartad den som
noterats i riksdagsvalet, om än med nå-
got mindre förskjutningar mellan parti-
erna. Vad detta får för konsekvenser för
majoritetsförhållandena i respektive
landsting beror också på hur man lokalt
väljer att gruppera sig. 

Sannolikt kommer det på många håll
bli nya förhandlingar, där bl a miljöpar-
tiet kommer att kunna spela en viktig
roll. 

En annan intressant tendens i lands-
tingsvalen är sjukvårdspartiernas fram-
gångar, särskilt i Värmland men även i
Norrbotten, Gävleborg och Jämtland (se
mer på nyhetsplats i detta nummer). Det
är opinionsyttringar som inte kan negli-
geras!

Rekrytera med ansvar!
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