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Vartannat år presente-
rar de nordiska läkar-
förbundens samnor-
diska arbetsgrupp för

prognos- och specialistutbild-
ningsfrågor (SNAPS) en pro-
gnos för arbetsmarknaden.
Modellen utgår från ett beräk-
nat utbud och efterfrågan på
läkare i sjukvården, vilket skil-
jer den från andra analyser.
Resultatet visar att – omdet

mer pessimistiska scenario 1
inträffar – kommer i svensk
sjukvård att råda brist på
4 400 läkare 2015. I detta sce-
nario bedömer Läkarförbun-
det att efterfrågan på läkares
kunskaper ökar alltmer, det
vill säga ökad läkartäthet. Det
är en dystrare prognos än den
sompresenterades i förra
rapporten 2006 då utredarna
bedömde att 3 600 skulle sak-
nas 2015.Motsvarande be-
dömning var 2 900 läkare i
rapporten från 2002. Ök-
ningstakten lär fortsätta, en-
ligt den senaste rapporten.
Bedömningen är att 6 000 lä-
kare riskerar att saknas 2020
om inte sjukvården organise-
ras bättre.
I scenario

2 antas att en
rad olika
sjukvårdsre-
former har
trätt i kraft sombedöms ge en
effektivare sjukvård, vilket
ger ett oförändrat behov av lä-
kare. Efterfrågan på läkare

ökar då bara i samma takt som
befolkningstillväxten, som är
0,4 procent per år. I scenario 2
saknas det 1 650 läkare år
2015 och 2020 står 100 läkare
utanför arbetsmarknaden.

SNAPS-rapportensbådamo-
deller för Sveriges del utgår
från att 600 läkaremedut-
ländsk examenper år får
svensk legitimation (2005var
det cirka 1 000), och att alla
dessa stannar i landet för gott.
I rapporten tarmanockså

hänsyn till det faktumatt allt
fler läkare, både äldre ochyng-
re, väljer att arbeta deltid. An-
delen läkare somarbetar del-
tid, 30 timmarper vecka, be-
dömsöka från tidigare 15pro-
cent till 20procent i hela lä-
karkåren. Långtidsfrånvaropå
grundav sjukdom, förtidspen-
sionochdeltidspensionkom-
mer troligen att öka i läkarkå-
ren, vilket gör att yrkesverk-
samhetsgradenbedöms sjunka
till 92,5 procent. Ävenbland
unga läkare bedömermanatt

bara 92,5 procent är verksam-
ma.Enanledning är denökan-
de andelenkvinnliga läkare
somger ökad föräldraledighet.
Framtida brist på läkare

märks i flera grannländer. Ge-
mensamt för de nordiska län-
derna är demånga seniora lä-
karna som germycket stora
pensionsavgångar 2010–
2020. Problemet förvärras av
attmånga äldre specialister
vill hoppa av tidigare. De nor-
diska förbunden rekommen-
derar attman redan nu inten-
sifierar utbyggnaden av vida-
reutbildningen och lockar
äldre läkare att jobba några
extra år efter pensionsåldern.
När det gäller »tillskott« av lä-
kare bedömer rapporten att
importen av utländska läkare
frånEuropa till Norden fort-
sätter och att nordiska stu-
denter som går utbildning
utomlands återvänder till
hemlandet för specialistut-
bildningen.

I hela Norden blir befolkning-
en allt äldre, vilket väntas ge
ett ökat tryck på vårdplatser
och större efterfrågan på spe-
cialistläkartjänster, främst
inomdet internmedicinska
området. En annan utmaning
somnämns i rapporten är den
ökande fetman bland barn,
som riskerar ge fler fall av dia-
betes och hjärt–kärlsjukdo-
mar bland yngre. Den snabba
metodutvecklingen tillsam-

Större läkarbrist
än väntat hotar i Norden

snapsrapporten. Drygt 4 000 läkare riskerar att saknas i Sverige år 2015. Så ser
en av analyserna ut i den senaste SNAPS-rapporten från nordiska läkarförbund.
Behovet av specialister lär öka i alla nordiska länder. Sjukvårdspolitiska reformer,
fler specialistutbildningsplatser och att få fler seniorspecialister att jobba efter
pension är gemensamma lösningar sompresenteras från förbunden.

texter: agneta borgström

I takt med att befolkningen blir alltmer vårdkrävande och bristen på
läkare ökar lär det bli mer väntan på läkare i framtiden.
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mansmed ökade kunskaper
hos allmänheten gör också att
förbunden räknarmed ökat
tryck på vården.

Andra nordiska länder
■Norge gör en första prognos

Amed en
ökad läkaref-
terfrågan på
2,7 procent
per år som

ger balans 2010, en brist på
400 läkare 2015 och brist på
1 100 läkare år 2020. Den and-
ra prognosenB utgår från att
antalet tjänster ökarmed 2,1
procent per år, vilket ger över-
skott av 400 läkare 2015. Al-
ternativ A visar på en balans
på läkartillgången omnågra
år somövergår till ett under-
skott. Alternativ B innebär ett
överskott på läkare som sedan
avtar efter 2015.

■Danmark fokuserar på den
stora bristen
på specialis-
termed siff-
ror från
Sundheds-

styrelsen. Från 2008 utökas
specialistutbildningenmed
875 platser årligen i Dan-
mark,men detta har inte ta-
gitsmed i prognosen somut-
går från de förutsatta 730 i

rapporten. Specialistläkarna
bedöms bli allt färre 2005–
2015, från 12 500 till 11 000 lä-
kare. Därefter kommer anta-

let att öka till 2025. Antalet
unga läkare som inte har nå-
gon specialisering kommer
att ökamed 6 000 år 2005 till

cirka 9 500 år 2015. Intag-
ningen på läkarutbildningen
har ökat kraftigt sedan 90-ta-
let, nu diskuteras ytterligare
ökningmed 100 eller 200 lä-
kare.

■ Finland tror i sin ena pro-
gnos på en
årlig ökning
av läkaref-
terfrågan på
0,5 procent,
detta för hela perioden fram
till 2025. Detta skulle ge en
brist på 500 läkare 2010 som
balanseras 2015. 2020 finns
åter en brist på 100 läkare. I
den andra prognosen består
läkartätheten i stort sett som i
dag, endast en årlig ökning
med 0,3 procent, vilket ger ett
överskott av 200 läkare.

■ Island bedömer i det ena al-
ternativet
ingen ökad
efterfrågan
på läkare,
vilket ger
överskott på cirka 280 läkare
2015. I alternativ B utgår be-
räkningen från en årlig till-
växt på 1,06 procent av läkare.
Även då finns överskott av 180
läkare 2015.

Agneta Borgström
frilansjournalist

TABELL 1. Läkarkår och grundutbildningsplatser

Antal yrkesverk- Läkartäthet 2005/ Antagna
samma läkare 2007 2007 (inv/yrkesverk- till landets

Land (andel kvinnor, %) sam läkare) grundutb 2007
Danmark 20 800 (43) 280 1 200 (knappt)
Finland 17 900 (55) 304 600
Island 1 160 (29) 275 48
Norge 19 400 (40) 260 ca 600
Sverige 34 200 (45) 268 1 120
Källa: SNAPS

Scenario 1: Skatteunderlaget antas öka marginellt i landstingen,
sjukvårdens andel av BNP ökar från 8,3 procent (2005) till 10 procent
(2025) och efterfrågan på läkare ökar kontinuerligt med 1,6 procent
per år. Scenario 2: En rad olika reformer som t ex vårdvalsmodeller
och utbyggd närsjukvård ger en effektivare sjukvård samt bättre
samarbete mellan stat, kommun och landsting. Reformerna innebär
att läkartätheten förblir oförändrad. Efterfrågan på läkare ökar bara i
samma takt som befolkningstillväxten på 0,4 procent per år.

28000

32000

36000

40000

44000

Heltidsarbetande läkare

Tillgång och efterfrågan av läkare

2007 2010 2013 2016 2019 2022 2025

År

Tillgång

Scenario 1

Scenario 2

Ja till fler platser, men utöka i
lagom takt och bara på orter
med fullständiga fakulteter.
Läkarförbundet tvingas
svänga i frågan om grundut-
bildningen. De vill också se
reformer i sjukvården som
minskar trycket på läkarna.

När årets siffror i SNAPS-rap-
porten komblir det tydligt att
läkararbetskraftenmåste an-
vändas effektivare i framti-
den,men även att intagning-
en till läkarutbildningenmås-
te »tillåtas öka«,menar utred-
ningschef Kåre Jansson, Lä-
karförbundet.
–Prognosen är bekymmer-

sam. I dag ägnar läkare alltför

mycket tid åt fel saker ochom
vi inte får närsjukvården att
fungerabättre ris-
kerar vi snart att
sakna4 000 läka-
re. Läkarförbun-
det harunder se-
nare år ägnat
mycket kraft åt att
visa på vilka refor-
mer somskulle
öka effektiviteten i det svenska
sjukvårdssystemet, säger han.
Vårdvalsmodeller, konkur-

rens, utbyggdnärsjukvårdoch
mer egenföretagande ärnågra
lösningar, som förbundet av-
ser.Kåre Jansson talarmycket
omatt få den första linjens
sjukvård att fungerabättre;

han ser teamav vårdpersonal
där läkarnadominerar verk-
samheten.
Använder ni SNAPS-progno-

sen för att trycka på i frågan
om reformer?
–Absolut inte. Det är inte

rimligt att antalet läkare har
ökat från 10 000 till 35 000 lä-
kare under de senaste trettio
åren. Ändå har vi sådana pro-
blem i sjukvårdenmed till-
gänglighet, väntetider, vård av
psyksjuka som inte fungerar.
Vimåste förändra arbetssätt i
sjukvården så att läkarresur-
serna användsmycket bättre.
Sedanmåste vi också öka lä-
karutbildningen, sägerKåre
Jansson.

Tidigare har förbundet sagt
ett bestämt nej till att utöka
grundutbildningen.Men på
senaste fullmäktige togs be-
slut tillsammansmedMedici-
ne studerandes förbund,MSF,
om att bejaka en »försiktig ut-
ökning« under förutsättning
att kvaliteten bibehålls på den
praktiska utbildningen, och
»att vid utökning av läkarut-
bildningen skall finnas nöd-
vändiga resurser«. Förbundet
anger inte någon siffra på hur
många nya platser sombör
skapas på läkarutbildningen,
men anser att utbyggnaden
bör ske på ortermed fullstän-
digamedicinska fakulteter.
Det innebär inte att förbun-
det är emot de nya orter som
diskuteras,menarHans

»Hur vill ni lösa den framtida läkarbristen?«
SLF: Reformera sjukvården och utöka läkarutbildningen

Kåre
Jansson
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Hjelmqvist, ordförande för
Utbildnings- och forsknings-
delegationen.
–Men detmåste finnas full-

ständiga fakulteter där, för-
tydligar han.

I år utökas utbildningenmed
60 nya platser, totalt tas 1 160
studenter in. Att utökamed
330 nya helårsstudenter som
regeringen lovade i budgeten
ligger nära gränsen för vad
systemet orkarmed,menar
Hjelmqvist. Den praktiska ut-
bildningen, ävenAT och ST,
är redan ansträngd, betonar
han. Från studenter kommer
oro inför att klasserna är för
stora och handledare för få.
– Resursermåste tillföras

innanman bygger ut. Det är
viktigt attman inte får panik
och springer för fort. Det
måste till exempel finnas ett
bra patientunderlag på orten
och fler lärare behövs på fa-
kulteterna. Omvi ska få en
bra utbildningmåste vi också

stimulera läkare till att hand-
leda, detmåste bli en positiv
merit. Det har pratatsmycket
om att den kliniska forskning-
en behövs, nu är det dags att
kliniskundervis-
ninguppmärk-
sammas, säger
Hjelmqvist.
Att fler unga lä-

kare vill jobba
deltid och att fler
kvinnliga läkare
innebärmer för-
äldraledighet är en parameter
sommåste tasmed i framtida
beräkningar,menarHans
Hjelmqvist.
– Sättet att jobba i dag är

annorlunda än hurman gjor-
de förr. Fler kvinnor innebär
att arbetskraften kanminska
något.

Starkt motståndmot ökad in-
tagning har tidigare funnits
frånMSF. I dag låter det an-
norlunda. Efter överenskom-
melsenmed SLF ställerman

sig positiv till ökad intagning,
så längeman har »en plan för
att säkra kvaliteten«,menar
ordförande Yosef Tyson.Han
talar om fler handledare,men
betonar utlysning av fler ST-
tjänster.
– Fler tjänster inom till ex-

empel allmänmedicin, psykia-
tri och geriatrik behöver till-
sättas. Det är viktigt att gå ut
till studenter och göra dessa
arbetsplatser attraktiva.
Han tycker attmanmåste

ta hänsyn till att en tredjedel
av svenska läkarstudenter
väljer att läsa utomlands. Till
exempel kommer hälften av
de studenter som gårmedi-
cinutbildning i Danmark hem
till Sverige för specialistut-
bildning, visar senaste
SNAPS-rapporten.
– Vi får inte glömma bort

dem, de flesta kommer ju till-
baka när de gör praktik. De
ska också få tillgång till resur-
ser och bra handledare, säger
Tyson. ■

snapsrapporten

Utbildamånga fler och impor-
tera en del. Det är Socialstyrel-
sens svar på den allmänna lä-
karbristen. Menmyndigheten
har inte samma hotbild då de
inte gör någon beräkning av
framtida efterfrågan på läkare.

–Det skulle inte varame-
ningsfullt att beräkna efter-
frågan i vårt arbete, det är fel
väg att gå. Det är väldigt svårt
att göra den sortens bedöm-
ningar när vi inte vet något
om exempelvis skatteintäkter
och konjunkturen, sägerHans
Schwarz, statistiker och utre-
dare på Socialstyrelsen.
– I stället för vi ett resone-

mang kring faktorer somhar
betydelse för den framtida ef-
terfrågan.
Därför kan han inte säga

om det är en rimlig uträkning
som gjorts i SNAPS-rappor-
ten.

Hans Schwarz arbetarmed
detNationella planeringsstö-
det, NPS, som ska ge en bild av
tillgången på sjukvårdsperso-
nal. NPS gör en pessimistisk
och en optimistisk prognos

om framtidens läkartillgång
utifrån sysselsättning, döds-
fall samt pensionsavgångar.
På grund av åldrande läkarkår
väntas avgångar ökamed 300
läkare per år fram till 2015, då
nästan 1 000 läkare årligen
lämnar arbetsmarknaden. In-
flödet till läkarkåren beräk-
nas vara 890 läkare per år i
NPS.
– Vårmer pessimistiska

uträkning visar att 1 procent
färre läkare arbetar 2023
jämfört med 2005, det vill
säga 31 000 läkare. Det byg-
ger på noll invandring av ut-
ländska läkare. Den optimis-
tiska beräkningen antar att
400 utländska läkare per år
flyttar hit, säger Hans
Schwarz.
I sådana fall finns år 2015

cirka 35 000 läkare i Sverige
och år 2020 finns 37 000 lä-
kare. Motsvarande siffra från
Läkarförbundet i SNAPS-
rapporten är för 2020 en till-
gång på 36 200 läkare, men
en efterfrågan på 42 200 lä-
kare enligt det värsta scena-
riot, och 36 300 enligt det an-
dra alternativet.

Socialstyrelsen bedömer
ändå att det finns risk för lä-
karbrist i framtiden.Hans
Schwarz hänvisar till lands-
tingens bedömningar som
pekar på brist på allmänläka-
re och psykiatrer.
Vad vill ni göra åt detta?
– Vi menar att en åtgärd är

att utöka utbildningen. 60
nya platser är för lite om ef-
terfrågan utvecklas som den
gjort de senaste tio åren. Vi
förlitar oss inte på att ut-
ländska läkare fortsätter att
komma till Sverige, säger
Hans Schwarz.

Enligt Socialstyrelsen är det
också osäkert i dagsläget i vil-
ken utsträckning de cirka
1 000 svenska studenter som
läser utomlands återvänder.
Han tycker att det är viktigt
att förbättra kvaliteten på kli-
nisk utbildning. Fler speci-
alistutbildningsplatser be-
hövs också,menar han.
–Det talas om att lands-

tingenmåste tamer ansvar
för detta.
–Med prioriteringar går

det. ■

Minst 150–200 nya platser per
år, och kanske till ochmed
400–500 platser, krävs på lä-
karutbildningen fram till 2025,
anser Högskoleverket. De förli-
tar sig inte på att utländska lä-
kare kommer till Sverige.

Imars i år gjordeHögskole-
verket sin senaste analys av
arbetsmarknadens behov. Där
bedömerman att för att be-
hålla nuvarande läkartäthet
krävs att läkarutbildningen
utökasmed 150–200 nybör-
jarplatser per år fram till
2025 om landet ska vara själv-
försörjande.Myndigheten
räknar alltså intemed någon
import av färdiga läkare från
utlandet.Men det finns ett
annat scenario. Omde senas-
te decenniernas trend av ökad
läkartäthet håller i sig, ja då
trormyndigheten att betyd-
ligt fler platser
krävs på läkarut-
bildningen. Totalt
400–500 nya
platser. Högsko-
leverket bedömer
ett behov om cir-
ka 38 000 läkare
år 2015 och
43 000 läkare 2020.
–Nyrekryteringsbehovet

kommer i sådana fall att vara
1 600 läkare per år, det kan
jämförasmed de cirka 1 000
somexamineras i dag, säger
Anders Flodström, universi-
tetskansler.
En del av läkarbehovet

kommer sannolikt att täckas
av svenskar somutbildar sig
utomlands och flyttar tillba-
ka,menar han,men ett behov
av 400–500 nybörjarplatser
krävs ändå,menar han.
Nålsögat är dock, somFlod-

strömuttrycker det, hela ti-
den vidareutbildningen.
– Jag vet att det inte är lätt

att få fram fler kliniska utbild-
ningsplatser,men fler behövs.
Jag hör från fakulteterna som
har kontaktmed landstingen
att det är svårt att få fram
platser. ■

Socialstyrelsen: Svårt att bedöma efterfrågan

Högskoleverket:
Ökad efterfrågan på
läkare kräver ökad
intagning

Hans
Hjelmqvist

Anders
Flodström


