
 

 

Europaläkare eller specialist i allmänmedicin 

Bakgrund 

En läkare med holländsk specialistkompetens i allmänmedicin anmälde Sverige till EU-domstolen då 

Socialstyrelsen inte konverterade den holländska kompetensen till svensk specialistkompetens utan 

krävde kompletterande utbildning.   

Ärendet togs upp av EU-kommissionen då det var av principiell karaktär eftersom Sverige har en 

praxis att ha två yrkeskvalifikationer för allmänmedicin, Europaläkare (faktaruta 1) och specialist i 

allmänmedicin.  EU-kommissionen är också kritisk till att Socialstyrelsen inte följer § 4 i direktiven 

(faktaruta 1) att godkänna specialistutbildning från annat EU-land utan krav på komplettering. 

Socialstyrelsen har hänvisat till skillnader i kompetensnivå, vilket alltså inte är tillåtet. 

Enligt EU:s direktiv om erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36/EG) ska ett medlemsland ange 

den yrkeskvalifikation för allmänpraktiserande läkare som är den vanligast förekommande i landet.  

Sverige har sedan 1994 angett Europaläkare i direktivet och inte som de flesta andra EU-länder som 

anger specialistkompetens i allmänmedicin.  Detta har inneburit att en läkare som har utbildat sig till 

Europaläkare i Sverige har kunnat flytta till ett annat EU-land och där få ut specialistbevis i 

allmänmedicin, något som bland annat skett i Danmark där våra kolleger ser det som ett stort 

problem. 

 

Vad har SFAM gjort? 

Ärendet har handlagts av Socialdepartementet. Till departementet har varit knutet en arbetsgrupp 

som bestått av medlemmar från Svenska Läkarförbundet och Svenska Läkaresällskapet, där SFAM 

också varit representerat.  Gruppen och Socialdepartementet har drivit frågan att få behålla två 

nivåer på allmänläkarkompetens.  SFAM bidrog med skrivelser med förtydligande om vilka krav som 

ställs på en allmänläkare i svensk sjukvård, och med beskrivningar av de konsekvenser för såväl 

sjukvården som befolkningen, som skulle bli en följd av sänkta kompetenskrav.  

Efter hand fick vi tydliga signaler att EU-kommissionen inte skulle acceptera Sveriges argumentation 

och att Sverige hotades av dryga böter som skulle löpa på fram till dess Sverige ändrat sig. 



Arbetsgruppen ändrade då inriktning för att i stället jobba aktivt för att höja kompetenskraven i 

yrkesdirektivet.  Vi föreslog  Socialdepartementet att verka för att ändra skrivelsen i yrkesdirektivet 

till ”specialist i allmänmedicin” i stället för ”Europaläkare”.  Om inget görs är Sverige skyldiga att 

godkänna Europaläkare som specialister i allmänmedicin trots den stora skillnaden i utbildningens 

längd och innehåll.  

Socialdepartementet har nu föreslagit den önskade förändringen i yrkesdirektivet från 1 juli 2012. 

Man kommer inte att kunna få Europaläkarkompetens i Sverige om förslaget antas. 

SFAM har i sitt remissvar (faktaruta 2) till Socialdepartementets promemoria betonat Sveriges ansvar 

att i förhandlingar om EU:s yrkesdirektiv trycka på att specialitetsutbildningen i allmänmedicin ska 

vara minst fyra, helst fem år. 

 

Konsekvenser 

Vår egen specialistutbildning kommer inte att ändras med anledning av de föreslagna ändringarna i 

yrkesdirektivet.  

Det blir viktigare för arbetsgivaren att göra individuella kompetensbedömningar när man rekryterar 

specialister i allmänmedicin då innehållet i och längden på specialistutbildningen kan variera kraftigt 

beroende på i vilket land man är utbildad. Samma sak gäller vid utformningen av regelverk för 

Vårdval/Hälsoval i de olika landstingen. Arbetsgivaren kan alltid välja att anställa de allmänläkare 

som bäst uppfyller de aktuella kompetenskraven. Arbetsgivaren kan också ställa krav på att en 

nyanställd ska genomgå ett introduktionsprogram för att fylla eventuella luckor i utbildningen. 

Behovet av kompetensvärdering, såsom Specialistexamen och recertifiering ökar. 

 

Eva Jaktlund 

eva.jaktlund@sfam.se 

 

 

 

 



Faktaruta 1 

SOSFS  2007:23 
Socialstyrelsens föreskrifter om erkännande av yrkeskvalifikationer inom hälso- och sjukvården  

 

3 kap. Erkännande på grundval av samordning av minimikraven för utbildning 

Läkare  

3 § En läkare som har genomgått sin utbildning i ett annat EES-land än Sverige ska på ansökan hos 
Socialstyrelsen få legitimation för yrket, om han eller hon har ett sådant utbildnings-, examens- eller 
behörighetsbevis som anges i 5.1.1 i bilaga V till Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG.  
 
4 § En läkare som har genomgått sin specialistutbildning i ett annat EES-land än Sverige ska på 
ansökan hos Socialstyrelsen få ett bevis om specialistkompetens, om han eller hon redan har ett 
sådant bevis om specialistkompetens som anges i 5.1.3 i bilaga V till Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2005/36/EG.  

Europaläkare 

5 § Ansökan om kompetensbevis som allmänpraktiserande läkare i ett EES-land (Europaläkare) ska 
göras hos Socialstyrelsen.  
 
6 § En läkare som har avlagt svensk läkarexamen och som vill uppnå en kompetens som Europaläkare 
ska efter godkänd allmäntjänstgöring (AT) i Sverige tjänstgöra som legitimerad läkare i minst två år, 
motsvarande heltid. Tjänstgöringen ska fullgöras under handledning inom ett valfritt medicinskt 
område inom den svenska hälso- och sjukvården.  
 
7 § En läkare som har fått svensk legitimation med stöd av 3 § och som vill uppnå en kompetens som 
Europaläkare ska tjänstgöra under handledning inom den svenska hälso- och sjukvården i minst tre 
år, motsvarande heltid. Minst tre månader av tjänstgöringen ska fullgöras på sjukhus inom någon 
kirurgisk specialitet. Dessutom ska minst tre månader fullgöras på sjukhus inom såväl någon 
invärtesmedicinsk som någon barnmedicinsk specialitet. Därutöver ska minst sex månader av 
tjänstgöringen fullgöras inom primärvården.  

 

 

 

 

 

 



Faktaruta 2 

Remiss av departementspromemoria om författningsändringar Europaläkare och specialister i 
allmänmedicin 

 

SFAM:s remissvar:  
 
Specialist i allmänmedicin en yrkeskvalifikation för läkare i allmänpraktik 
 

SFAM stödjer i huvudsak de förslag som presenteras i departementspromemorian. Det finns som beskrivs i den 
ett flertal relevanta skäl att ta bort den svenska yrkeskvalifikationen Europaläkare. Ett av skälen är att verka för 
att den allmänna utbildningsnivån för allmänläkare i Europa höjs, med tanke på en mer rörlig arbetsmarknad och 
bristen på specialister i allmänmedicin i Sverige.   

SFAM anser att Sverige bör vara mycket aktiva och drivande i frågan om att höja minimiutbildningskraven för 
allmänpraktiserande läkare till minst fyra men helst fem år i revisionen av EU:s yrkesdirektiv. 

 

Särskilda kommentarer: 

 

Den sannolikt mer heterogena kompetensen hos specialister i allmänmedicin i Sverige kommer att ställa stora 
krav på arbetsgivarens kompetensbedömning.  Det kommer att finnas specialister i allmänmedicin i Sverige som 
har olika längd och innehåll i sin specialistutbildning beroende på i vilket EU/EES-land personen är utbildad.  Det 
är oerhört viktigt ur ett patientsäkerhetsperspektiv att Socialstyrelsen är mycket tydlig med information om att 
specialister i allmänmedicin kan ha en utbildning som är tre-fyra eller femårig, och att den informationen aktivt 
förs ut till vårdgivare i Sverige.   

En konsekvens av föreslagna ändringar är att det blir arbetsgivarens ansvar att göra individuella bedömningar av 
kompetensen. Om det ansvaret inte tas fullt ut kan det få negativa effekter på patientsäkerheten eftersom det 
svenska allmänläkaruppdraget i dag ställer krav på kompetens som inte har motstycke i flertalet EU/EES-
länderna, till exempel inom psykiatri, äldrevården, barn- och mödrahälsovård.  Den svenska 
specialistutbildningen är anpassad efter det svenska kravet på allmänläkarkompetens.  En annan sannolik 
konsekvens om arbetsgivare inte ställer krav på hög kompetens på allmänläkare är en ökad belastning på 
slutenvårdens och andra öppenvårdsspecialisters mottagningar med både akuta och planerade besök.   

I regleringen av de olika vårdvals- hälsovalsmodellerna för primärvård som finns i Sverige finns ofta en minsta 
andel specialister i allmänmedicin angiven som ett kriterium för att få bli vårdgivare.  Det bör särskilt 
uppmärksammas när man utformar denna typ av reglering att det är specifik kompetens man efterfrågar, och 
inte en titel.  Det vilar ett mycket tungt ansvar på sjukvårdshuvudmännen att utforma och formulera regelverk 
som säkerställer patientsäkerheten i primärvården. 

SFAM tycker att det är bra att den svenska specialistutbildningen i allmänmedicin bibehålls.  Det vore av många 
skäl strategiskt rätt att erbjuda de EU-läkare som är verksamma i Sverige möjlighet till komplettering av sin 
utbildning för att kunna erhålla specialistbevis i allmänmedicin.  Förslagsvis skulle socialstyrelsen kunna hantera 
den processen i samarbete med specialitetsföreningen. 

 

För SFAM 2012-02-04 

Eva Jaktlund 

Ordförande 



 

 

Faktaruta 3 

På Distriktsläkarföreningens 
hemsida finns ytterligare 
information samt ”Frågor och svar”. 

http://www.slf.se/svdlf 

 


