medlem
Läkare utbildade utanför EU/EES

Vägen till svensk legitimation
Läkarförbundet har fullmäktiges uppdrag att arbeta för att underlätta utlandsutbildade läkares
inträde på den svenska arbetsmarknaden. Det gör vi på olika sätt.

U

nder det senaste året har en utredare, på regeringens uppdrag,
sett över vägen till svensk legitimation för läkare utbildade i länder utanför EU/EES.
Uppdraget var att förtydliga processen
för prövning av utländsk hälso- och sjukvårdsutbildning och att lämna förslag som
syftar till att förkorta tiden till godkännande av legitimation för den enskilde.
Bakgrunden till uppdraget var bland annat att Riksrevisionen har riktat kritik mot
den nuvarande ordningen och menar att
de statliga insatserna kan göras mer ändamålsenliga och effektiva.
Detta är något Läkarförbundet länge

framhållit. Våra synpunkter bygger på erfarenheter från medlemsrådgivningen och
Läkarförbundets verksamhet som etableringslots. Genom verksamheten som etableringslots ger Läkarförbundet stöd till
nyanlända läkare som vi med våra kunskaper och kontakter kan stödja på vägen
till legitimation och arbete.
Utredaren överlämnade en rapport till
Socialdepartementet i februari. Bland förslagen finns höjda språkkrav, obligatorisk
introduktionskurs och ett medicinskt kunskapsprov för alla läkare (i dag enbart för
icke-specialister).
Därefter föreslås provtjänstgöring för
specialister och AT-liknande tjänstgöring

Nu är det klart! IPULS har blivit Lipus.
Läkarförbundets centralstyrelse beslöt nyligen att ge sitt stöd till SPUR-verksamheten och
fortsatt certifiering av kurser och kongresser samt bibehållande av kurskatalogen. Detta
kommer att ske inom Läkarförbundets nya bolag Lipus AB, Läkarnas institut för professionell
utveckling i sjukvården.
Lipus räknar med att vara igång med arbetet att samordna och administrera SPUR-inspektioner och att återuppta certifieringsarbetet i mitten av mars. Det är nu angeläget att många
certifieringar genomförs och att antalet SPUR-inspektioner hålls uppe, trots avbrottet under
övergången.
Läs mer om verksamheten på www.lipus.se

för icke-specialister. Läkarförbundet har
följt arbetet och har haft möjlighet att
underhand lämna synpunkter. Vi önskar
att ett större fokus lagts på hur man kan
förstärka utbudet av bra yrkesanpassade
språkutbildningar istället för att höja kraven på individen. Vi har också efterfrågat
hur specialistläkarnas erfarenheter bättre
kan tas tillvara. Läkarförbundets ståndpunkt är att vägen till legitimation och specialistbevis ska effektiviseras och förkortas.
När rapporten kommer på remiss till
Läkarförbundet kommer vi att skicka ut
den till våra delföreningar för att samla in
ytterligare åsikter.
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Har vi rätt e-postadress till dig?
ändra på:
lakarforbundet.se/
minauppgifter,
medlem@slf.se eller
08-790 35 70
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