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Fyra lärosäten i landet ska le-
gitimera utbildade utländska
läkare. Socialstyrelsen tar
hand om tillsynen och Hög-
skoleverket ansvarar för själ-
va utbildningssystemet. Det
är förslaget i regeringens be-
tänkande.

Förslaget är efterlängtat av
ILIS, Internationella läkare i
Sverige. »Väldigt positivt« och
»ett fantastiskt utrednings-
arbete« är ordförande Heba
Shemais’ spontana kommen-
tar.

– De har tagit stor hänsyn
till ILIS åsikter i frågan. Lä-
karna får en ny utbildning som
snabbare ger legitimation och
systemet blir inte lika krång-
ligt. I utredningen diskuteras
vikten av att i kompletterings-
utbildningen få en bra intro-
duktion i svensk hälso- och
sjukvård, svenska språket och
utbildning i svenska författ-
ningar, säger Shemais.

Hittills har enda möjligheten
för läkare med utländsk exa-
men från tredje land varit So-
cialstyrelsens komplette-
ringsprogram. En omständlig
väg med inga förberedande
möjligheter och få förutsätt-
ningar att klara provtjänstgö-
ringen, anser Shemais.

Från 2009, då reformen ska
genomföras, blir det de fyra
lärosätena Karolinska institu-
tet, Göteborgs, Lunds och

Umeå universitet som ska
utbilda läkarna. Det slutgilti-
ga innehållet i utbildningen
blir upp till lärosätena att ut-
forma. 

I fortsättningen kommer
Socialstyrelsen att göra en
första bedömning av den en-
skilde läkarens ansökan och
vilka kompletteringsbehov
som finns, därefter får Hög-
skoleverket rätt att yttra sig
om den sökandes utbildning.
De olika lärosätena har sedan
uppdraget att utbilda läkarna.
För varje läkare görs en indi-
viduell bedömning av ytterli-
gare utbildning och praktik-
tjänstgöring.

Heba Shemais ser att rollför-
delningen blir tydligare
mellan Socialstyrelsen och
Högskoleverket/lärosätena
jämfört med tidigare då både
utbildning och tillsyn var
Socialstyrelsens ansvar. 

Det nya utbildningssyste-
met kommer att snabba på
processen till i genomsnitt ett
år för att få legitimation, och
maximalt två år, enligt utre-
dare Therese Larsson, justi-
tiedepartementet. Takten på
»nyutbildning« av läkare
kommer att öka:

– Under det första året,
2009, beräknar vi klara cirka
300 nya legitimerade läkare.
Under 2010 blir det 200 till,
säger Larsson.

Agneta Borgström

»Inte acceptabelt.« Det är Hå-
kan Sörmans, VD på Sveriges
Kommuner och Landsting, syn
på vårdgarantin två år efter infö-
randet av den utvidgade garan-
tin som infördes i november
2005. Stora variationer finns
mellan landstingen. Andelen
patienter som har fått vänta mer
än 90 dagar på specialiserad
vård varierar till exempel mellan
10 och 40 procent.

– Förändringar tar tid att
genomföra, men två år är en

lång tid och det borde ha hänt
mer. Det behövs ett större enga-
gemang på alla nivåer för att
vårdgarantin ska bli det som
den utlovar, säger Håkan Sör-
man i ett pressmeddelande.

Bäst på att klara vårdgarantin
är Landstinget i Kalmar län,
både när det gäller primärvård
och specialiserad vård. Över 90
procent får telefonkontakt och
läkarbesök inom garantins
gräns. Lika många får tillgång
till specialiserad vård. ■

»Bra med utbildning som
snabbare kan legitimera«

Fortfarande problem med vårdgarantin


