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medlem

Möjligheten att bli europaläkare upphör
 Den 1 juli upphör möjligheten att bli europaläkare i Sverige. Detta beslutade riksdagen den 23 maj. 

DAGS FÖ? Jämför  
www.l

Bakgrunden till beslutet är att EU-kom-
missionen anser att Sverige inte erkänner 
kvalifikationerna för allmänläkare från 
andra EU/EES-länder på ett korrekt sätt. 
Efter den 1 juli kommer de läkare som 
fullgjort allmänläkarutbildning i enlighet 
med EUs regler i annat EU/EES-land, efter 
ansökan till Socialstyrelsen, automatiskt få 
ut specialistbevis i allmänmedicin oavsett 
utbildningslängd. 

Beslutet påverkar inte den svenska fem-
åriga specialiseringstjänstgöringen i all-
mänmedicin. Den som vill utbilda sig till 
allmänläkare i Sverige kommer att få vida-
reutbilda sig inom ramen för den femåriga 
svenska specialiseringstjänstgöringen. 

Blandad utbildningsbakgrund
En konsekvens av förändringen blir, i takt 
med att läkare med allmänläkareutbild-
ning i annat EU/EES-land flyttar till Sve-
rige, att specialister i allmänmedicin blir 
en grupp med mer blandad utbildnings-
bakgrund och utbildningslängd. Redan 
idag är detta fallet för andra specialiteter. 
Detta kan innebära att en specialist i all-
mänmedicin med allmänläkarutbildning 
i ett annat EU/EES-land å ena sidan sak-
nar utbildning inom exempelvis psykiatri, 
mödrahälsovård, äldrevård eller barnhäl-
sovård. Å andra sidan kan det innebära att 
personen har kompetenser som inte ingår 
i en femårig svensk ST i allmänmedicin. 

Arbetsgivaren har ansvar
Arbetsgivaren har som vårdgivare ett an-
svar för att den vård som erbjuds är patient-
säker och av god kvalitet. Detta innebär 
att läkarna inom verksamheten, oavsett 
specialitet eller tjänst, har tillräcklig kom-
petens för sina arbetsuppgifter och får nöd-
vändig kompetensutveckling. Detta är för-
stås viktigt att beakta vid nyrekryteringar. 
Precis som för läkare med utbildning från 
Sverige så måste arbetsgivaren bedöma om 
kompetensen är tillräcklig för uppdraget. 

Arbetsgivaren kan ha behov av syste-
matik vid bedömningar av vilka krav på 
kompetens som verksamheten ställer och 
vilka introduktionsåtgärder som krävs för 
att nå dit. Sådana krav kan vara generella 
men de måste vara adekvata för verksamhe-
tens behov och de får inte riktas mot speci-

fika grupper. Exempel på sådana adekvata 
krav kan vara kunskaper om lagstiftning 
och tillräckliga kunskaper i svenska så att 
hög patientsäkerhet kan uppnås. Kraven på 
kompletteringar/introduktion måste alltid 
vägas mot den enskilde individens faktiska 
kompetens och inte grundas på föreställ-
ningar om vilken kompetens läkaren har 
baserat på utbildningsland.  

Remissvar
Läkarförbundet har gett synpunkter till 
regeringen i denna fråga och vi kom-
mer framöver att följa frågan noggrant. 
Remissvaret ”Specialist i allmänmedi-
cin en yrkeskvalifikation för läkare i all-
mänpraktik” (2012-02-14) kan läsas på  
www.lakarforbundet.se under ”Vi tycker”.
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Egen kopp i fikarummet?
I Läkarförbundets medlemsbutik hittar du 
profilprodukter för läkare.

www.lakarforbundet.se/ 
medlemsbutik
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FEST?
Låna Läkarförbundets festvåning i Stockholm. 
www.lakarforbundet.se/festvaning


