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Sverige måste automatiskt 
erkänna övriga eU-länders 
allmänläkarutbildningar som 
likvärdiga med specialistlä-
kare i allmänmedicin. Det 
kräver eU-kommissionen ef-
ter en anmälan från en hol-
ländsk läkare. Nästa vecka 
går tiden ut för regeringens 
svar till kommissionen.

Den holländska allmänprak
tiserande läkaren anmälde i 
april i fjol Sverige till EU
kommissionen efter att Soci
alstyrelsen nekat henne ett 
specialistbevis i allmänmedi
cin. Hon fick ett intyg som 
Europaläkare, som innebär 
minst tre års vidareutbild
ning efter läkarexamen, med 
minst sex månaders handlett 
arbete på primärvårdsmot
tagning samt sex månader på 
sjukhus. Titeln infördes 1994 
innan Sverige gick med i EU. 

eU-kommissionen ger i en 
skrivelse till den svenska re

geringen, från den 30 sep
tember i år, holländskan rätt. 
Europaläkare jämställs rätts
ligt med specialistläkare – 
med fem års specialistläkar
utbildning. Sverige kan inte 
ha två kompetenser för läka
re inom allmänmedicin, häv
dar kommissionen. 

Ove Andersson 
(bilden), ordfö
rande i Distrikts
läkarföreningen 
och ledamot i Lä
karförbundets 
centralstyrelse, är besviken 
över EUkommissionens lin
je.

– Det innebär att utländska 
läkare kan åberopa vår höga 
kompetensnivå utan att ha 
den, säger Ove Andersson.

Kompetensmässigt, organi
satoriskt, vetenskapligt och 
pedagogiskt finns stora skill
nader mellan de olika rättsliga 
tillstånden, Europaläkare och 
specialist i allmänmedicin. 
Problemet är att det inte finns 

utrymme i EU:s rättsliga re
gelverk för att upprätthålla 
skillnaden, fortsätter han.

Senast den 30 november ska 
Socialdepartementet ha in
kommit med ett svar till kom
missionen. Hans Hjelmqvist, 
ledamot i Läkarförbundets 
centralstyrelse och represen
tant i specialisternas EU
fackliga organ UEMS, har små 
förhoppningar om att EUap
paraten tar hänsyn till den 
nordiska modellen. Allmän
medicin ingår inte bland de 39 
svenska läkarspecialiteter 
som erkänns i EU, enligt yr
keskvalifikationsdirektivet. 

– Vi är inte tillräckligt 

många länder i EU som har 
allmänmedicin som egen spe
cialitet för att den ska god
kännas, säger Hans Hjelm
qvist, som nu ställer hoppet 
till arbetsgivarna:

– Vi har en mobil arbets
marknad. Ett större ansvar 
kan komma att vila på arbets
givarna att upprätthålla kva
liteten i primärvården.

Henrik Hammar (M), ord
förande i SKL:s sjukvårdsde
legation och regionråd i Regi
on Skåne, antar utmaningen: 

– Allmänspecialisterna är 
oerhört viktiga i den första lin
jens sjukvård som vi eftersträ
var. Vi är beredda att stödja 
alla goda krafter i den proces
sen, säger han i samband med 
en konferens om jämlik vård i 
Stockholm i förra veckan.

marie Närlid

Valberedningen föreslår att 
marie Wedin, i dag förste vice 
ordförande för läkarförbun-
det, väljs till ny ordförande 
efter avgående eva Nilsson 
Bågenholm. förbundets and re 
vice ordförande, Heidi Stens-
myren, som nominerats av fle-
ra yrkesföreningar, föreslås 
bli ny förste vice ordförande.

– Utifrån styrkepositionen 
hos de föreningar som nomi
nerat de olika kandidaterna 
tror vi att Marie Wedin är den 
som har störst möjlighet att 
samla en majoritet av delega
terna bakom sig. Dessutom är 
hon den av de två som utan 
tvekan har mest facklig erfa
renhet, och vi tror att det för
bundet just nu behöver är nå
gon med fokus på de fackliga 
frågor som Marie Wedin har 
drivit, säger Stig Reinholds

son, ordförande i valbered
ningen.

Att marie Wedin är valbered
ningens kandidat betyder 
dock inte att det är klart med 
utgången av ordförandevalet. 
Heidi Stensmyren har stöd av 
två av de mandatmässigt 
starkaste delföreningarna, 
Distriktsläkarföreningen 
och Sveriges yngre läkares 
förening, samt av Medicine 
studerandes förbund. Marie 
Wedin har å andra sidan no
minerats av Sjukhusläkarför
eningen och Stockholms lä
karförening, som tillsam
mans har ännu fler mandat.

Samtidigt bör det påpekas 
att omröstningen är sluten, 
och inget säger att varje leda
mot röstar i enlighet med sin 
förenings officiella linje. 
Dessutom ska man inte glöm

ma att dessa fem delförening
ar tillsammans representerar 
bara drygt hälften av det to
tala antalet mandat.

Som ny andre vice ordföran
de efter Heidi Stensmyren fö
reslår valberedningen Tho
mas Flodin. Han var valbe
redningens kandidat till pos
ten redan för två år sedan, 
men förlorade då omröst

ningen mot Heidi 
Stensmyren.

– Vi tycker att 
det är rimligt att 
ordföranden för 
den största lokal
föreningen sitter i 
centralstyrelsen, 
och i och med att 
Thomas Flodin sut
tit som ordinarie le
damot i sex år kan 
han inte väljas om till 

samma post utan att hans 
valbarhet prövas av fullmäk
tige. Det är också ett genus
perspektiv, vi vill ha in en 
karl i presidiet, säger Stig 
Reinholdsson.

I och med att Thomas Flo
din är ordförande för Stock
holms läkarförening aktuali
seras åter frågan om presidie
ledamöter bör avsäga sig sty
relseuppdrag i delföreningar 

n aktuellt

Marie Wedin valberedningens kandidat

eU på väg att sänka kraven för
svenska specialiteten allmänmedicin
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171 – 2 042
2001–2008 fick i Sverige 171 
läkare kompetens som Europa-
läkare av Socialstyrelsen. Un-
der samma tid fick 2 042 läkare 
kompetens som specialist i all-
mänmedicin.
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