
❙ ❙ Artikeln om svenska läkares arbete
inom norsk sjukvård i Läkartidningen nr
6/1999 skrevs i en period när uppskatt-
ningsvis som mest bortåt 700 svenska lä-
kare tjänstgjorde i Norge i fasta anställ-
ningar. Denna rörlighet av läkare mellan
Sverige och Norge var emellertid en täm-
ligen sentida och trots allt rätt begränsad
företeelse inom ramen för den gemen-
samma nordiska arbetsmarknaden.

År 1978 kom den första rapporten från
de nordiska läkarförbundens gemensam-
ma arbetsgrupp för prognos- och specia-
listutbildningsfrågor, SNAPS. Bakgrun-
den till arbetet var den överenskommelse
som först 1965 och kompletterad 1976
träffats mellan Danmark, Finland, Norge
och Sverige om en gemensam läkararbet-
smarknad.

Överenskommelsen innebar att lä-
karlegitimation och specialistbevis på
vissa villkor ömsesidigt erkändes av de
avtalsslutande länderna. Därmed blev
det praktiskt möjligt för läkare att tämli-
gen enkelt få arbete i ett annat nordiskt
land. 1979 anslöt sig även Island till
överenskommelsen.

Ringa rörlighet ännu på 1980-talet
I den första SNAPS-rapporten konsta-
teras att strömmen av läkare mellan län-
derna dittills varit relativt begränsad.
Främst hade det handlat om en över-
gång av läkare till Sverige, huvudsakli-
gen av danska läkare till följd av dåti-
dens brist på utbildningstjänster i Dan-
mark.

Den ringa rörligheten bekräftas i en
informationsskrift från svenska Läkar-
förbundet i början av 1980-talet – »Ar-
beta utomlands« – med goda råd för dem
med intresse för utlandstjänst. Endast ca
290 läkare var då registrerade som bo-
satta i utlandet, motsvarande 1,5 procent
av den svenska läkarkåren. Uppemot

hälften av dem var verksamma i ett an-
nat nordiskt land.

Vid den tiden förutsågs inte Norge bli
någon stor arbetsmarknad för svenska lä-
kare. Med den då aktuella utbild-
ningstakten ansågs Norge förbli själv-
försörjande med läkare, med en läkartät-
het på en läkare per 300 invånare år 2000.

Sammanlagt fanns år 1974 i de fyra
länderna drygt 40 000 läkare. I Sverige
uppgick antalet till 15 700 och i Norge
till 6 700, och båda länderna såg framför
sig en stark tillväxt av läkarantalet i ett
tioårsperspektiv. 

Underskattad läkarefterfrågan
Läkartillgången prognostiserades att
1985 bli över 25 000 i Sverige och drygt
10 000 i Norge. Hos läkarförbunden
fanns oro för en överutbildning som inte
skulle kunna överbryggas genom att lä-
kare förflyttade sig mellan länderna.

Det visade sig dock att bedömningar-
na inte höll streck. Läkartillgången ex-
panderade inte så snabbt som förväntat,
men framför allt ökade efterfrågan mer
än förväntat på grund av en oförutsett
kraftig ekonomisk tillväxt både i Norge
och i Sverige. Båda länderna hade 1985
ett visst läkarunderskott.

Incitamenten för rörlighet mellan
Sverige och Norge var således alltjämt
svaga. Fortfarande var bristen på utbild-
ningsplatser men också specialisttjäns-
ter i Danmark en anledning till att yngre
danska läkare sökte sig till framför allt
Sverige.

Väntat överskott blev underskott
I SNAPS-rapporten 1988 såg man i Nor-
ge framför sig ett överskott av läkare
ända fram till år 2010, med en kulmina-
tion kring år 2000. Då förväntades efter-
frågan på läkare vara 11 700 medan till-
gången beräknades till 12 300. Alltså
skulle 600 läkare vara övertaliga.

I Sverige förutsåg man 1988 tvärtom
ett underskott av läkare under de kom-
mande åren, vilket dock raskt skulle

minska från 1 300 år 1990 till några
hundra, med ett tillfälligt överskott år
2000. 

I båda länderna växte dock efterfrå-
gan som nämnts snabbare än beräknat,
och 1994 ansåg man i Norge att landet
skulle få en tämligen god balans på
läkararbetsmarknaden fram till år 2010.
Redan ett par år senare kunde man dock
skönja en brist på 600 läkare, vilken suc-
cessivt växte till 800 vakanser.

Norsk värvning i Sverige
I Läkartidningen 16/1996 kunde man
läsa att det norska social- och hälsode-
partementet tagit hjälp av bl a Sveriges
läkarförbund för att få fler läkare att ta
steget över gränsen. Och intresset var
stort – förbundets utredningsavdelning
tog emot fem till sex samtal i veckan av
hågade utvandrare, främst unga läkare.

Inte ens det förhållandet att det i Nor-
ge just pågick en intensiv debatt och ett
stort missnöje med arbetstider och löner
avskräckte de svenska läkarna. Så den
norska »head-huntingen« blev tämligen
framgångsrik, inte minst till följd av den
starkt ökande användningen av svenska
Läkartidningen för platsannonsering.

Det handlade om ett stort antal lediga
tjänster inom bl a internmedicin, psykia-
tri, geriatrik, radiologi, anestesi och gy-
nekologi. Sjukhustjänsterna fanns sprid-
da över hela Norge.

Läkarbristen kvarstod ännu vid det se-
naste sekelskiftet, trots att då omkring
670 svenska läkare fanns stadigvarande i
Norge. Därutöver fanns många svenskar
som arbetade tillfälligt i Norge under se-
mestrar eller jourkomp. Sammantaget var
det närmare 2 000 svenska läkare som ta-
git ut norsk legitimation för fem år sedan.

»Allt bättre i Norge«
– Visst kan man förstå de svenska läka-
re som flyttar till Norge och väljer att
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Utbytet av läkare inom Norden 
blev en begränsad företeelse
»Bättre lön, bättre arbetsmiljö, bättre arbetstider och större inflytan-
de«! Så beskrevs i en artikel i Läkartidningen anledningarna till att
hundratals svenska läkare under andra halvan av 1990-talet sökte
sig till den norska sjukvården. Detta var förvisso en del av de svens-
ka drivkrafterna – för Norge handlade det mera om att täcka in ett
besvärligt underskott på läkararbetsmarknaden.
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stanna kvar. De anser ju att det mesta i
jobbet är klart bättre där än i Sverige,
konstaterade Läkarförbundets utred-
ningschef Kåre Jansson i en LT-artikel
(nr 6/1999).

Han grundade sig på en enkät som
förbundet genomfört bland de 512
svenska läkare i Norge som man lyckats
hitta med hjälp av den norska systeror-
ganisationen. Var femte av dessa hade
tillfrågats om bevekelsegrunderna för att
arbeta i den norska vården.

I första hand var det två faktorer som
orsakade flykten från den svenska sjuk-
vården: att arbetsmiljön bedömdes som
dålig och att lönen var för låg. Somliga pe-
kade också på att den svenska arbets-
marknaden var svag, medan andra uppgav
sociala skäl, t ex »gift med en norrman«.

I nästan alla viktiga delar av arbetet
utföll jämförelserna klart till norsk fa-
vör: arbetsmiljön, lönen, arbetstiderna
och inflytandet över sitt arbete. Drygt
hälften ansåg att även möjligheterna till
fortbildning var bättre i Norge. Endast
när det gällde möjligheterna till specia-

listutbildning vägde det någorlunda
jämnt mellan länderna.

Specialistkompetenta yngre män
Av dem som flyttat hade nästan alla spe-
cialistkompetens. 81 procent var män,
och även de yngre läkarna var överrepre-
senterade. En övervikt av »emigranter-
na« kom inte förvånande från Västra Gö-
taland och Värmland, men även Stock-
holm fick släppa till en del. Enligt den
norska Legeforeningens statistik fanns
flertalet inom allmänmedicin, följt av
psykiatri, kirurgi och barnmedicin. Hälf-
ten av de svenska läkarna hade vid
årsskiftet 1998/1999 varit i Norge mer än
tre år, flertalet andra mellan ett och två år.

Nästan hälften av de svarande uppgav
att de tänkte stanna i minst tre år till, och
ungefär lika många att de inte visste. En-
dast 8 procent svarade att de planerade att
återvända till Sverige inom två år. 

Stagnation efter år 2000
I 2002 års SNAPS-rapport konstatera-
des att utflyttningen från Sverige till

Norge avtagit, och att man framdeles
inte räknade med någon fortsatt överfö-
ring mellan länderna.

En orsak var naturligtvis att antalet
vakanser då minskade snabbt i Norge –
till 400 år 2002 och till 300 två år sena-
re. Hur många svenska läkare som för
närvarande arbetar stadigvarande i Nor-
ge är det dock svårt att få ett riktigt grepp
om.

Enligt den norska Legeforeningen
finns nu drygt 4 500 läkare med svenskt
medborgarskap registrerade i det norska
läkarregistret (mars 2005). Av dessa är
dock bara 659 registrerade med anting-
en bostads- eller arbetsplatsadress i Nor-
ge. Man drar slutsatsen att flertalet
svenska läkare som arbetar i Norge är
där på relativt korta uppdrag.

Antalet svenska läkare under 67 år i
Norge nådde enligt Legeforeningen ett
maximum med 672 år 2001. Därefter har
antalet varit oförändrat eller svagt avta-
gande. Däremot har antalet danska och
särskilt tyska läkare fortsatt att öka. •
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Ett norsk-svenskt samarbete i andra

världskrigets skugga – numera nog

ihågkommet av få – var den utbild-

ning av norska läkarstudenter som

inleddes i Göteborg 1945. Ur denna

verksamhet på initiativ av svenska

läkare uppstod sedermera den me-

dicinska högskolan i Göteborg. Pro-

fessor emeritus Lars Werkö berät-

tar.

Vid sidan av mer officiell nordisk samver-
kan har det funnits ett samarbete inom me-
dicinska discipliner som inte väckt särskild
uppmärksamhet. Det gäller t ex det svensk-
norska samarbete som från andra världskri-
get och framåt etablerats mellan olika indi-
vider i de två nationerna, på den svenska si-
dan ofta baserat i Göteborg.

Ockupationen av Norge under andra
världskriget medförde många problem
även inom den medicinska professionen.
Läkare flydde landet, och utbildningen av
läkare påverkades. Framsynta individer i
Sverige var aktiva antinazister och bistod
norska flyktingar på flera sätt. 

När slutet på kriget närmade sig togs
initiativ för att hjälpa den norska sjukvår-
den genom en klinisk läkarutbildning [1].
Redan under kriget hade flera ledande lä-
kare i Göteborg diskuterat att bistå Norge
genom att erbjuda utbildning av medicina-

re, men detta var av politiska skäl inte möj-
ligt förrän efter krigsslutet. 

38 norska studenter utbildades
Från 1945 och fyra år framåt utbildades
norska läkarstudenter i Göteborg vid en
provisorisk »medicinsk högskola«. Den
officiella Göteborgs högskola som funnits
i Göteborg sedan sekelskiftet hade endast
en humanistisk fakultet.

Intresserade överläkare vid Sahlgrenska
sjukhuset, under ledning av Sven Johans-
son, kirurg, och Martin Odin, internmedici-
nare, organiserade klinisk utbildning av
norska studenter. Dessa två överläkare fun-
gerade vid olika tider som sjukhusets styres-
män och kunde genom samarbete med
sjukvårdsstyrelsen i Göteborg kostnadsfritt
ställa sjukhusens resurser till förfogande. 

Sammanlagt utbildades 38 norska stu-
denter till läkare, ett blygsamt men ändå be-
tydelsefullt tillskott av läkare i efterkrigsti-
dens Norge. Flertalet återvände till Norge,
men några av de utexaminerade stannade
kvar i Sverige, såsom neurologen Tore Stör-
tebecker och hematologen Kristoffer Kor-
san Bengtsen. Båda kom att fullfölja sina lä-
karkarriärer vid Sahlgrenska sjukhuset.

Början till Göteborgs universitet
För Sverige fick de göteborgska erfarenhe-
terna av medicinsk grundutbildning den

betydelsen att de ledde till att en medicinsk
högskola etablerades i Göteborg. Denna
kom senare att bli amalgamerad med den
tidigare Göteborgs högskola i nuvarande
Göteborgs universitet. 

Även i fortsättningen kom universite-
tet i Göteborg att bidra till vissa behov i
den norska sjukvården. Ett uttryck för det-
ta var leverans av flera professorer i kirur-
gi till Norge, börjande med Peter Hei-
mann. Denne lämnade Sahlgrenska för att
bli professor i kirurgi vid universitetet i
Bergen, men avled i cancer efter endast
några år där. 

Han följdes så småningom av flera
andra, senast Åke Andrén-Sandberg. Ut-
bytet av professorer har också gått andra
vägen. Norrmannen Dag Thelle efterträdde
Lars Wilhelmsen som professor i kardio-
vaskulär epidemiologi vid Göteborgs uni-
versitet. Detta var säkerligen i sin tur följ-
den av det samarbete som Lars Wilhelmsen
under lång tid haft med norska kolleger
inom det epidemiologiska fältet.
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