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Korrespondens

❙❙ Fyra organisationer, dvs Högskole-
verket, Sveriges Kommuner och Lands-
ting, Socialstyrelsen och Sveriges läkar-
förbund, är alla överens om att en fram-
tida läkararbetsmarknad i balans endast
kan nås genom en kraftig nettoimmigra-
tion av läkare. Den fråga som återstår att
besvara är huruvida en framtida balans
kan nås genom enbart immigration av
utländska läkare eller om dimensioner-
ingen av den svenska läkarutbildningen
behöver ökas. Endast Sveriges läkarför-
bund bedömer att situationen kan lösas
med enbart immigration. Läkartidning-
en menar (ledare, 16/2005) att Social-
styrelsen inte har ett seriöst beräknings-
underlag vad gäller den framtida migra-
tionen av läkare till Sverige. 

Socialstyrelsens prognoser
Den framtida migrationen av läkare är
mycket svårt att bedöma. Därför har So-
cialstyrelsen valt att göra två prognoser
när det gäller den framtida tillgången på
läkare, en med migration och en utan.
Socialstyrelsen har mycket seriöst ana-
lyserat all offentlig migrationsstatistik i
detta ämne. Detta finns utförligt beskri-
vet framförallt i Socialstyrelsens pro-
gnosrapport som lämnades till regering-
en 2004 »Prognos över sysselsatta ...«.
Även i Socialstyrelsens årsrapport till
regeringen, »Årsrapport NPS 2005«
analyseras migrationen ingående. 

Tillgång och efterfrågan
Immigrationen av läkare till Sverige be-
stäms i huvudsak av arbetsmarknadssi-
tuationen i både landet som läkaren läm-
nar och i Sverige. Skulle en situation
uppstå där tillgången och efterfrågan på
läkare närmar sig varandra minskar där-
med sannolikheten för migration. I prin-
cip ger nettomigrationen på så sätt en
fingervisning om hur mycket den svens-
ka läkarutbildningen kan öka utan att ba-
lansen på den svenska läkararbetsmark-
naden påverkas.
1. I Europa bedöms efterfrågan på läka-

re vara, eller inom en snar framtid bli,
större än tillgången. Detta gäller i
princip alla länder, och tillgången be-
räknas till och med minska i ett antal
länder från och med 2010. Dagens
immigration till Sverige från i huvud-
sak Danmark, Tyskland och Polen är
därför högst osäker i ett framtida per-
spektiv. Arbetsmarknadsströmmar
vänder snabbt, och så sent som 1999
var nettoimmigrationen av läkare till
Sverige negativ.

2. Läkare med utländsk utbildning har i

mycket stor utsträckning sökt sig till
de tre storstadsregionerna. Att lösa
obalanser på arbetsmarknaden i gles-
bygden med immigration ter sig där-
för osannolikt. Den aktiva utlandsre-
kryteringen av läkare visar dock på
ett annat mönster. Men inom EU ser
man inte positivt på detta, eftersom
sådan rekrytering ofta sker från län-
der som själva har svårt att rekrytera
läkare. 

3. En förändring av utbildningsdimen-
sioneringen i Sverige idag påverkar
arbetsmarknadssituationen tidigast
år 2011. Socialstyrelsen anser att den
svenska läkarutbildningen bör utökas
omgående. En strategi som bygger på
fortsatt mycket kraftig immigration
är osäker och gör Sverige sårbart och
löser inte heller obalanser på läkar-
arbetsmarknaden.

Att Sveriges läkarförbund och Läkar-
tidningen inte drar samma slutsatser som
Socialstyrelsen är inte anmärkningsvärt,
framtiden är som bekant osäker och ger
utrymme för olika tolkningar. Däremot
är det högst beklagligt att Läkartidning-
en försöker ta enkla poäng genom att ge
sken av att Socialstyrelsens bedömning
inte utgår ifrån ett seriöst beräkningsun-
derlag. 
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Socialstyrelsen:

Seriöst underlag för bedömning av läkararbetsmarknaden

❙ ❙ Sveriges läkarförbund arbetar för en
arbetsmarknad i balans. Att utbilda allt-
för många läkare är dyrt för staten och
orättfärdigt mot de studerande. Ett un-
derskott på läkare är inte heller önskvärt,
det drabbar patienterna. 

Att beräkna behovet av utbildnings-
platser är dock svårt och kräver att det
görs noggranna beräkningar. Socialsty-
relsens senaste rapport, NPS 2004, har
ett delvis mycket bra beräkningsunder-
lag som väl stämmer överens med Lä-
karförbundets beräkningar. 

Det vi invänder mot är att Socialsty-
relsen initialt räknar med en nettoimmi-
gration på 350 läkare/år, men sedan i
sammanställningen av siffrorna »glöm-
mer« att räkna in dessa individer. Därvid
kommer man fram till ett beräknat un-
derskott på 300 läkare per år. 

Samnordiska prognoser
I en uppföljande huvudledare i 17/2005
har vi närmare redogjort för bakgrunden
till Läkarförbundets kritik mot Social-
styrelsens och Högskoleverkets beräk-
ningssätt. Den baserar sig inte minst på
de senaste beräkningarna av läkartill-
gången i Norden, som de nordiska lä-
karförbunden gjort fortlöpande sedan
1970-talet. Tillsammans skickade dessa
förbund 2004 ut en enkät till de 15
»gamla« medlemsländerna i EU plus till
Polen med en förfrågan om hur deras lä-
kararbetsmarknad ser ut nu. Fem länder
svarade att de har överskott – Polen,

Tyskland, Spanien, Italien och Grek-
land. Dessutom gör Norge beräkningen
att man inom kort kommer att ha ett re-
lativt stort överskott på läkare. 

Läkarförbundets intresseförening
ILIS, Internationella läkare i Sverige,
rapporterar att det fortfarande finns läka-
re med utländsk utbildning som invand-
rat till Sverige som tyvärr inte bereds
tillträde till arbetsmarknaden. 

Kvalitetsfrågan viktig
Vi är generellt positiva till Socialstyrel-
sens rapport, men ifrågasätter starkt re-
sonemangen kring migrationen. Verk-
ligheten under en lång rad år är en stor
immigration av läkare till Sverige, vilket
är positivt. Läkare från andra länder kan
tillföra mycket värdefull erfarenhet till
svensk hälso- och sjukvård. Det är en
verklighet som man inte kan bortse från
i prognoserna.

Innan en eventuell utökning av läkar-
utbildningen i Sverige genomförs är det
dessutom mycket angeläget att utvärde-
ra kvaliteten på utbildningen efter den
nyligen genomförda utökningen med
225 platser. Från Medicine studerandes
förbund har vi fått oroande tecken på att
handledningen försämrats. 
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