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Arbetsmarknaden sträcker sig ut-
anför Sveriges gränser. Som läkare 
kan du arbeta i alla EU/EES-länder.

Alla medborgare inom EU/EES har rätt 
att flytta fritt mellan medlemsländerna 
för att arbeta, starta eget eller bara bosät-
ta sig. Något arbetstillstånd behövs inte. 
Däremot kan det behövas uppehållstill-
stånd om anställningstiden överskrider 
tre månader. 

Läkare över gränserna
En läkare med godkänt utbildnings- eller 
kompetensbevis från en medlemsstat i 
EU/EES måste ges tillstånd att utöva lä-
karyrket i en annan medlemsstat. Motta-
gande land får inte ställa några speciella 
villkor för erkännande, som till exempel 
språkkunskaper eller kunskaper i gällande 
medicinallagstiftning.  

Att arbeta inom Europa 
– Läs i Läkarförbundets skrift om vad som gäller

Tips!
När du söker jobb utomlands

Kolla upp hur ett CV brukar formu-
leras i det land du söker arbete i. 
Arbetsförmedlingen har information 
kring detta.

Vill du veta mer?
Läs om vad som krävs för att jobba i ett annat EU/EES-land i  
Läkarförbundets skrift ”Läkarna och EU/EEs”. Här kan du bland 
annat läsa om vilka specialiteter som tas upp i läkardirektivet, 
samt hitta adresser till de myndigheter som hanterar ansökan om 
behörighet i respektive land.

Ladda ner skriften: lakarforbundet.se

Som medlem kan du alltid ringa Läkarförbundets medlemsrådgivning. 
Vi svarar på frågor kring vad som gäller för att jobba utomlands. 
Telefon 08-790 35 10, medlemsradgivningen@slf.se

Läkarna och EU/ EES
Information om läkares möjligheter att arbeta inom EU/EES

Sveriges läkarförbund 2010

För att påbörja en anställning utom-
lands fungerar det i regel så att den enskilde 
läkaren vänder sig till Socialstyrelsen för 
att få de intyg som behövs i det landet 
personen vill arbeta i. Därefter begär lä-
karen en legitimation från det mottagan-
de landet. Alla länder har anmält en viss 
myndighet eller organisation, så kallad 
behörig myndighet, som har till uppgift 
att utfärda sådana.

Specialiteterna varierar
Sverige har anmält 39 av de sammanlagt 
52 specialiteter som finns upptagna i EG-
direktivet. Ett svenskt specialistkompe-
tensbevis i någon av dessa specialiteter 
ska godkännas automatiskt i övriga med-
lemsstater, förutsatt att specialiteten är 
godkänd där. För övriga specialiteter kan 
det krävas kompletterande tjänstgöring för 
godkännande. 

Samma rättigheter
Läkare som bosätter sig i en annan med-
lemsstat i EU/EES har samma rättigheter i 
fråga om socialförsäkringsförmåner som 
invånarna i landet. De pensioner och 
andra förmåner som en person tjänat in 
kan betalas ut i det land man väljer att 
flytta till.
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