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medlem

Läkarförbundet tar som första fackförbund på sig rollen 

som etableringslots. Syftet är att förkorta och förbättra 

vägen fram till en svensk legitimation. Vi vill också 

identifiera och synliggöra de svårigheter som finns och 

bidra med konstruktiva lösningar.

Vägen till svensk legitimation måste förkortas

Läkarförbundet blir 
etableringslots

Etableringsreformen startade i december 2010 och riktar sig 
främst till flyktingar. Tanken är att ge bättre förutsättningar att 
lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning 
inom två år. För nyanlända läkare är detta en stor utmaning då 
vägen till legitimation är lång.

– Genom denna tjänst ska vi vägleda läkare genom att ge tyd-
lig information om vilka krav som ställs, vilket stöd samhället 
kan ge och vilka etapper man måste nå för att slutligen kunna 
få svensk legitimation och specialistbevis. Det är också viktigt 
att läkaren håller fast vid sin yrkesidentitet och snabbt kommer 
i kontakt med hälso- och sjukvården, säger Joel Hellstrand, in-
ternationell samordnare på Läkarförbundet.

Läkarförbundet tar på sig rollen som etableringslots under en 
begränsad tid. Projektet pågår fram till våren 2014.

Precis innan jul lämnade Läkarför-

bundet sina yrkanden inför avtals-

rörelsen 2012 till arbetsgivarna 

Sveriges Kommuner och Landsting 

och Pacta.

medicinska utvecklingen. Läkarförbundet 
yrkar på att det i läkarens vardag ska fin-
nas tid avsatt för bland annat kompetens-
utveckling, handledning av yngre läkare 
och kunskapsöverföring.

Arbetsbelastningen i sjukvården är 
mycket hög och läkare tar ansvar för ar-
betet dygnet runt på ett mycket effektivt 
och flexibelt sätt. Läkarkompetensen som 
krävs under kvällar, nätter och helger mås-
te därför ersättas bättre. 

I ett långt arbetsliv är det viktigt att 
kunna anpassa arbetet efter livssituatio-
nen. Det kan gälla vid graviditet, föräldra-
skap eller när man blivit äldre. Arbetsvill-
koren måste därför göras mer flexibla. 

Dags för avtalsrörelse

Läs även Läkarförbundets signerade 
ledare i detta nummer av Läkartidningen.

Hela yrkandet finns på  

www.lakarforbundet.se/avtal2012 

I yrkandet betonar Läkarförbundet att 
lönen måste motsvara det ansvar och de 
krav som ställs på läkare i en alltmer pres-
sad arbetsmiljö. Landstingen/regionerna 
måste erbjuda läkarkåren konkurrenskraf-
tiga löner för att behålla och rekrytera 
läkare. 

Sjukvården är synnerligen kunskapsin-
tensiv och utvecklingen går snabbt. Det 
ligger i läkarens ansvar att ta del av den 

Riksrevisionen konstaterar att det tar cirka tre år för en specialist-
läkare och upp till sex år för en legitimerad läkare med utbildning 
utanför EU/EES att få legitimation i Sverige. Under många år har 
Läkarförbundet uppmärksammat svårigheterna i dagens system. 
De största bristerna har varit språkutbildningen, bristande infor-
mation, svårighet att få provtjänstgöring samt små möjligheter att 
komma in på den nya kompletteringsutbildningen.
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