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Läkare från länder utanför EU
ska genomgå en ny komplet-
terande utbildning som snab-
bare leder till legitimation för
att få arbeta i Sverige. Rege-
ringen har skjutit till pengar
och beslutat att tillsätta ännu
en utredning kring detta.

I vårpropositionen föreslår
regeringen att en ny komplet-
teringsutbildning införs re-
dan 2008. Regeringen avsät-
ter 46 miljoner kronor under
2008 och 51 miljoner kronor
2009–2010 för utbildningen
av läkare, sjuksköterskor och
annan sjukvårdspersonal. 

– En förordning om styr-
ningen av utbildningarna
kommer att beslutas inom
kort, om till exempel vilka
högskolor som ska hålla kur-
ser och utbildningens längd,

säger Malin Strid, politiskt
sakkunnig på Utbildningsde-
partementet.

Regeringen har enligt hen-
ne i dagarna gett i uppdrag åt
hovrättsassessor Therese
Larsson att utreda »en ord-
ning för erkännande av hälso-
och sjukvårdspersonal från
tredje land«, där utbildnings-
frågan ingår. Utredningen ska
vara klar den 31 oktober och
beslut om utbildningen kom-
mer därefter våren 2008. 

En arbetsgrupp på departe-
mentsnivå föreslog i juni
2006 att Högskoleverket
skulle ta över ansvaret från
Socialstyrelsen, men beslutet
blev uppskjutet på grund av
valet. 

Detta är rätt väg att gå, me-
nar Leif Lindberg, handlägga-

re på Sveriges Kommuner och
Landsting. 

– Socialstyrelsen får annars
dubbla roller, dels att utbilda,
dels att legitimera, säger

Lindberg.

I dag är legiti-
mationspro-
cessen lång för
läkare från
tredje land,
inte sällan tre-
fyra år, vilket

kan jämföras med två veckor
för läkare från EU-länder.

Heba Shemais, ordförande
för Internationella läkare i
Sverige, ILIS, välkomnar för-
slaget från regeringen.  

– En ny utbildning är en
oerhört viktig satsning. Vi
hoppas att vi får finnas med
och påverka den nya utbild-
ningens innehåll, säger She-
mais.
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Ny utbildning för utländska läkare nästa år
TABELL. Läkarutbildning – utbildningsland före svensk legitimation

Tredje Summa Totalt
År Utb i Sv Norden EU land utl utb antal leg
2002 812 177 257 224 658 1 470
2003 806 347 229 315 891 1 697
2004 759 179 743 187 1 109 1 868
2005 785 201 613 209 1 023 1 808
2006 842 230 640 204 1 074 1 916
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