Väntetidsrapporten 2019

Förord

Väntetiden till läkarlegitimation fortsätter att öka.

I juli 2021 går den gamla läkarutbildningen i graven. Den ersätts av en utbildning utan krav på genomförd allmäntjänstgöring (AT) för att erhålla läkarlegitimation. Att utbildningen dessutom förlängs med ett
halvår gör att den harmoniserar bättre med övriga europeiska läkarutbildningar.
Det innebär att de som påbörjar läkarutbildningen om ett år troligtvis blir de sista som behöver göra AT
för att få sin legitimation. Istället införs bastjänstgöring, BT, för de som slutfört den nya läkarutbildningen. Bastjänstgöringen kommer vara en första introduktion inom ramen för ST-tjänstgöringen. De första
pilotförsöken med BT pågår just nu i liten skala för utomeuropeiska läkare, men kommer påbörjas för
fullt med samma målgrupp efter juli 2020. År 2027 väntas BT vara utbyggd i full skala. Vare sig förordning eller målbeskrivning för BT är, trots snar implementering, fastställd. Troligtvis är den inneboende
flaskhalsproblematiken inte lika stor för BT som för AT; SYLF erfar att det inte finns samma krav på i
vilken ordning tjänstgöringsavsnitt ska göras och avsnitten är i sig mer flexibla och fler vårdgivare skulle kunna erbjuda BT-platser än vad AT-föreskriften möjliggör.
I arbetet med att ta fram SYLF:s AT-ranking för 2019 såg vi ett mönster där en handfull av regionerna
hänvisade till framtagandet av BT-platser som en orsak till att det skulle bli svårt att ytterligare öka
antalet AT-platser. Detta trots att Sverige i minst nio år framöver kommer examinera läkare som måste
genomföra AT för att få legitimation. Särskilt oroande är det i och med två samspelande faktorer: att
de sista årskullarna av läkarstudenter vid de svenska universiteten är de största som någonsin examinerats, och att väntetiden till AT på ett års tid ökat med två hela veckor. Idag väntar en genomsnittlig
läkare 10,6 månader på att få påbörja sin AT. Det här är oroväckande, särskilt som SYLF tidigare har
visat att läkare som står utanför yrkets progression i högre grad funderar på att lämna yrket, bland
annat i rapporten i Väntan på AT, 2019.
När kravet på AT upphör i och med den nya utbildningen vore det förväntat att frågan om tillgången till
AT-platser blir mindre brinnande. Det kommer den att bli – på sikt. Hur Sverige hanterar de närmaste
åren kommer dock att vara avgörande för att säkerställa kompetensförsörjningen av läkare inom vården, både för att undvika att utbildade läkare tvingas ta alternativa karriärvägar eller för att bristen på
AT-platser leder till att läkare inte får möjlighet att legitimeras innan AT försvunnit som utbildningsväg i
svensk vård.

•

SYLF kräver en tydlig och väl kommunicerad process för utfasning av AT.
En utfasning som inte riskerar att låsa in olegitimerade läkare mellan två
utbildningssystem.

•

Regionerna måste korta ned tiden för AT (till minimitiden 18 månader) och samtidigt
utöka antalet AT-platser för att komma till rätta med AT-skulden.

•

Socialstyrelsens nationella planeringsstöd behöver ytterligare vidareutvecklas för
att ge god statistik till planeringen av AT och framöver även BT

•

De underläkare som väntar på AT måste ges stöd, handledning och utbildning för
att vården ska vara god och patientsäker.

Madeleine Liljegren, ordförande SYLF

Livija Ginters, kanslichef SYLF

Innehållsförteckning

Inledning……………………………………………………………………………………………………………… 2
Brist på specialister - dags att korta ned tiden till legitimation!...................................................................2
Utbyggd läkarutbildning... ..........................................................................................................................2
...och färre utlandsstuderande ökar trycket på AT-platserna .....................................................................3
AT: en del av svensk sjukvård lång tid framöver .......................................................................................3
Väntetiden på AT-plats 2019 ........................................................................................................................4
Antal AT-platser i Sverige .............................................................................................................................5
Den regionala väntetiden ..........................................................................................................................6
Väntetidens effekter för samhälle och individ ................................................................................................7
Karriärbyte ................................................................................................................................................7
Möjlighet att förhandla lön .........................................................................................................................7
Flytt påverkar, men väntetiden är jämn mellan könen ...............................................................................7
Diskussion ................................................................................................................................................... 8

1

Inledning
Brist på specialister – dags att korta ned tiden till legitimation!
Brist inom vissa specialitetsområden, som exempelvis
allmänmedicin och psykiatri, har funnits långt tillbaka
i tiden, och var delvis en av orsakerna bakom AT:s
utformning. Nära femtio år efter instiftandet av AT finns
fortfarande en brist inom samma områden – allmänmedicin och psykiatri – men en förändrad demografi
med åldrande och sjukare befolkning. Utvecklingen av
vårdbehovet har lett till att bristen på specialister har
spridit sig också till alltfler specialiteter.
En stor del av sitt yrkesverksamma liv är läkaren
fortfarande under utbildning. Efter examen krävs en
minst 18 månader lång AT för att kunna legitimeras
och självständigt utöva yrket. Det är också först efter
legitimationen som läkaren kan påbörja sin specialisering. Allt som fördröjer vägen dit kommer behöva
motverkas för att få bukt med specialistläkarbristen.
Den här rapporten baseras på siffror framtagna i
samband med SYLF:s AT-ranking. De som deltagit i
rankingen är 1447 läkare som vid enkättillfället gjorde
sin allmäntjänstgöring eller som senast i årsskiftet
november/december 2018 avslutat den. Svarsfrekvensen är 54 procent.

Väntetiden som SYLF kartlägger i den här rapporten
är tiden som läkare går mellan avlagd examen och
påbörjad AT. Under den här tiden arbetar nio av tio
läkare på särskilt förordnan-de som så kallade
vikarierande underläkare. Anställ-ningen är otrygg,
undantagen LAS, och är inte heller ett regelrätt
vikariat då man inte vikarierar för någon särskild
person. Vikarierande underläkare har alltmer blivit en
egen personalkategori och fyller en allt större roll i
svensk sjukvård. Det här är emot lagstiftarens
intentioner då AT är en introduktionstjänstgöring. Löneutvecklingen är dessutom svag hos gruppen och en
längre period som vikarierande underläkare riskerar
att påverka livslönen negativt. Det innebär också en
fördröjning av vidare specialisering.

Utbyggd läkarutbildning...
Ansvaret för att tillgodose behovet av utbildade läkare
är delat. Staten har huvudmannaskapet för läkarutbildningen som bedrivs vid lärosätena, och regionerna
har lagstadgat ansvar att se till att det finns tillräckligt
många platser för examinerade att tillgodogöra sig klinisk erfarenhet så att de kan legitimeras. De ansvarar
också för dimensioneringen av vidare specialisering.

Väntetid. På vägen till specialiseringen är det särskilt
väntetiden innan AT som är ett problem i dagsläget, men det finns också risk för väntetid innan man antas till ST.

År 2007 genomförde SKL (nuvarande SKR) en skrivning till Utbildningsdepartementet om att man krävde
en ökning av antalet utbildningsplatser för läkare i
Sverige (Läkartidningen, 2008). I och med det påbörjades utbyggnaden av det svenska läkarprogrammet
och regeringar har sedan dess, oavsett sammansättning, menat att ökningen av utbildningsplatserna vid
de svenska lärosätena ska lösa läkarbristen.
Samtidigt är det SKR:s medlemmar som enligt lag är
ansvariga att tillgodosebehovet av AT-platser så att
de utbildade läkarna kan legitimeras. Utbyggnaden av
AT-platser har inte matchat läkarutbildningens expan-

sion. Detta har lett till att läkarnas tid i väntan på AT
ökat. År 2008 kunde en nyexaminerad läkare få sin
AT-plats i genomsnitt inom sju månader, år 2018 tog
det 10,2 månader.
Utbyggnaden intensifierades senast 2017 med ett löfte
om ytterligare 440 utbildningsplatser på alla svenska
universitet som utbildar läkare till och med år 2023. Ytterligare ökning har aviserats, men merparten av den
kommer ske inom ramen för det nya läkarprogrammet
(utan krav på AT).
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Examinerade läkare 2013-2017 samt prognosticerat för
2024. Läsåret 2017/2018 examinerades 1347 läkare och
hamnade i kön i väntan på AT (SCB, 2019). Den enskilde läkaren kan behöva vänta i över två år på att få en
placering att göra sin allmäntjänstgöring. Ännu fler platser
kommer att behövas för att klara utbyggnaden av läkarprogrammen. Enligt Universitets- och högskolerådet (UHR)
påbörjade 2205 personer läkarutbildningen 2018, och vi
väntar liknande siffror för 2019 och 2020 innan den nya
läkarutbildningen är på plats.

...och färre utlandsstuderande ökar
trycket på AT-platserna
Sveriges försörjning av läkare är till stor del beroende
av utlandsutbildade läkare. Det har skett dels genom
en invandring av yrkesverksamma läkare, dels genom
att många svenskar har studerat läkarutbildningar utomlands och senare återvänt till Sverige för att ansöka
om svensk legitimation. Det här har troligen också påverkat behovet av AT-platser, då flertalet av de europeiska läkarutbildningarna är legitimationsgrundande.
Ett argument för läkarutbildningens utbyggnad är att
Sverige i högre grad skulle tillgodose det inhemska
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utrikesstudenter

8000

inrikesstudenter

2500

utrikesstudenter

Det totala antalet studenter som får studiebidrag för att
studera läkare inrikes och utrikes har totalt bara ökat med 200
personer mellan -13/14 och -17/18.
Källa: Nationella planeringsstödet 2019.

utbildningsbehov som tidigare andra länder har tagit
ansvar för. Det finns ingen statistik på hur stor andel
av de som studerar utomlands återvänder, men statistik från CSN tyder på att det skett ett skifte. År 2014
betalade CSN ut studiebidrag till 3000 läkarstuderande i utlandet. Fyra år senare hade den siffran minskat
med 500. Totalt antal läkarstuderande (i Sverige och
utomlands) som tog ut studiebidrag var 10 300 (2014)
för att fyra år senare bara ha ökat med 200 personer
(Bedömning av tillgång och efterfrågan på legitimerad
personal inom hälso- och sjukvården samt tandvård,
Nationella planeringsstödet 2019, 2019).
Exakt hur stor del som nu fått möjligheten att studera
i Sverige med krav på AT för legitimation istället för att
studera utomlands på ett legitimationsgivande läkarprogram är omöjligt att säga, men troligen innebär
detta att antalet nyutbildade läkare totalt sett ökat
marginellt, medan behovet av AT-platser ökat i högre
grad. Ser vi på fördelningen av hur många som erhållit
legitimation i Sverige finner vi stöd för den tesen:
2017 legitimerades för första gången sedan 2002 fler
inrikesutbildade läkare än utrikesutbildade läkare,
motsvarande drygt 1100 läkare. Det i sig är en diskrepans med hur många som examinerats. Under läsåret
2017-2018 avlade 1347 personer läkarexamen i Sverige, året innan 1350 (Antal personer med läkarexamen
efter kön, läsåren 1977/78 - 2018/19, SCB). Också
det är ett tecken på att behovet av AT är större än
tillgången. (Bedömning av tillgång och efterfrågan på
legitimerad personal inom hälso- och sjukvården samt
tandvård, Nationella planeringsstödet 2019, 2019).
Utöver detta, så antogs 110 personer år 2018 till kompletterande utbildning av läkarexamen från tredje land.
Via utbildningen kvalificerar de sig för att genomgå en
AT och därefter legitimera sig. För varje sådan plats
fanns 13 sökande (Karolinska institutet, 2019).

AT: en del av svensk sjukvård lång
tid framöver
Den nya läkarutbildningen som startar år 2021 kommer vara ett halvår längre men ger, till skillnad från
dagens system, legitimation vid examen. Det är ett led
i arbetet med att harmonisera de europeiska läkarutbildningarna, och kommer på sikt också minska
trycket på regionerna att tillhandahålla AT-platser.
Utfasningen av dagens läkarprogram kommer dock
fortsätta under lång tid. Fram till och med år 2029
kommer studenter fortfarande kunna examineras inom
nuvarande läkarutbildning med krav på AT för legitimation. Något datum för när regionerna ska sluta tillhandahålla AT finns inte, men övergångsregler beslutade
av regeringen förväntas komma innan sommaren
2020.
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För att få ytterliga klinisk erfarenhet läggs istället ett
fristående block av bastjänstgöring, BT, som start för
specialisttjänstgöringen. Tanken är att man via ett år
klinisk tjänstgöring blandat med utbildningsmoment
ska erhålla baskompetensbevis innan man går vidare i
sin specialisttjänstgöring.
Exakt hur bastjänstgöringen kommer utformas är
fortfarande under diskussion. Förarbeten indikerar att
flaskhalsproblematiken kommer vara mindre uttalad
än vad den är för AT, men under tiden som de olika
utbildningssystemen överlappar varandra kommer
regionerna sättas under betydande press. Att tillhandahålla handledare, ge instruktion och bereda plats till
läkare inom två parallella utbildningssystem kommer
att vara en utmaning, särskilt i en allt svagare konjunktur och med årliga sparkrav.
Införandet av BT får inte ske till bekostnad av AT:s
kvalitet. Samtidigt måste AT fortsätta att dimensioneras upp för att man ska kunna få bukt med dagens

brist på AT-platser och för att säkerställa att alla läkare
som examinerats inom nuvarande utbildningssystem
också erbjuds möjligheten att legitimeras.
I och med införandet av den nya utbildningen har också Hälso- och sjuksvårdslagen (2017:30) förändrats.
Paragrafen om de tidigare landstingens, nu regionernas, ansvar att tillhandahålla AT så att ”alla läkare som
avlagt läkarexamen och läkare med utländsk utbildning som föreskrivits allmäntjänstgöring ges möjlighet
att fullgöra praktisk tjänstgöring för att få legitimation
som läkare” upphör att gälla i juli 2020.
En liknande skrivelse finns nu för BT, men något
lagkrav på att tillhandahålla AT-platser finns inte efter
sommaren 2020. Regeringen ska återkomma i frågan
gällande övergångsregler, men SYLF är oroade över
att det även med dagens ordalydelse varit svårt för
landstingen/regionerna att mäkta med.
Vad händer när kravet tas bort?

Väntetiden på AT-plats 2019
En nyexaminerad läkare väntar i snitt 10,6 månader
för att få påbörja sin AT. Det är en ökning sedan förra
årets notering om 10,2 månader och en ökning med
över 50 % sedan 2008. Under tiden innan man påbörjar sin allmäntjänstgöring arbetar alltså 88 % kliniskt
utan krav på formell handledning och i tjänster som i
hög grad är oreglerade.
En ny företeelse på arbetsmarknaden idag är att olegitimerade läkare rekryteras för att ge omvårdnad på
så kallade sjuksköterskelösa avdelningar. Endast sju
av respondenterna hade arbetat på sjuksköterskelös
avdelning, av dem hade hälften uppgett att man fått
tillräcklig vägledning för att kunna utföra arbetet.

7%

har väntat i över
två år på AT
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Antal AT-platser i Sverige
Det har skett en marginell förändring av antalet platser
i Sverige mellan 2018 och 2019. Totalt tre nya AT-platser har tillkommit i Sverige under det senaste året.
Skåne, Västra Götalandsregionen och Dalarna ökar
antalet AT-platser, och den största förändringen sker i
både absoluta och relativa tal i Dalarna som ökat från
45 till 60 platser.
Mellan 2017 och 2018 skedde en relativt stor utbyggnad av antalet AT-platser i Sverige. Bilden vi får när vi
varit i kontakt med några av de regioner som expanderat AT de senaste åren är att man vill avvakta och
se så att utbyggnaden sätter sig för att inte anstränga
organisationen för mycket eller riskera kvaliteten av
AT.
Samtidigt står allt fler unga läkare i kö för att få sin
legitimation. År 2017 var också det år då till exempel
Region Stockholm aviserade en betydande ökning av
antalet platser till 300 per år. Samma år ökade man till
226 platser. Sedan dess har Stockholm stått still.
Region Västmanland intensifierar arbetet med att öka
genomströmningen av AT-läkare. Genom att förkorta
AT från 21 till 18 månader hoppas regionen kunna
få fler legitimerade läkare. Ingen utökning av antalet
platser planeras i samband med detta men frågan är
under utredning. AT-rankingen 2019 visar att 70 % av
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+15

nya AT-platser
totalt 2019

Totalt ökar bara antalet AT-platser med tre i Sverige. Detta
trots att Dalarna har ökat med totalt 15 nya platser.

alla AT-läkare gör en 21-månaders-AT. SYLF anser
att tiden för AT inte bör vara längre än 18 månader.
I Region Kronoberg har man sedan 2014 kontinuerligt
ökat antalet AT-platser. Idag finns 35 platser vilket är
en ökning om 52% sedan starten. I dagsläget finns
en målsättning om att utöka med ytterligare fem
platser. Lokalt vittnar vår kontakt i Kronoberg om att
det är svårt att kunna prognosticera hur det kommer
gå att fortsätta öka med bibehållen kvalitet, och att
frågan om BT kan komma att göra att målet skjuts på
framtiden. Även i Värmland får SYLF info om att det
kan vara svårt att nå fler AT-platser, givet att BT också
kräver resurser.

70 %
gör en AT som är
längre än vad
som krävs.

AT-platsernas fördelning över landet. Data har samlats in via mejl och telefon med AT-ansvariga
och rekryteringsansvariga i regionerna, förutom för region Uppsala där den slutliga siffran
baserar sig på hemsidesinformation. Uppgifterna har samlats in under sensommaren/hösten
2019.
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Den regionala väntetiden

Sedan SYLF började mäta väntetiderna 2008 har de
ökat i alla landsting, sedermera regioner. Sedan förra
året har Stockholm, Uppsala Kronoberg, Värmland,
Norrbotten och Västerbotten sänkt sina väntetider.
Trots sänkningen ligger Stockholm och Uppsala fortfarande högst upp med väntetider nära 18 respektive 15
månader.

Fördelning väntetid inom regionen

Stockholm
Uppsala
Jämtland/Härjedalen
Västmanland
Sörmland

Den sammanlagda väntetiden är ett medelvärde av
hur lång tid AT-läkare som nu genomför eller nyligen
avslutat sin AT fick gå innan de påbörjade sin AT. På
mindre AT-orter skulle rent hypotetiskt förändringar från år till år bero på enskilda rekryteringar, inte
en allmän trend. SYLF får därför ofta frågor om hur
fördelningen av väntetid ser ut på den specifika orten.
Bilden till höger visar de enskilda AT-orternas fördelning av väntetid mellan en till 25 månader eller längre
väntetid.

Västra Götaland
Halland
Gotland
Skåne
Blekinge
Östergötland
Västerbotten
Kalmar
Dalarna

Stockholm, Uppsala, Södermanland, Västra Götaland
och Halland har störst andel AT-läkare som väntat mer
än två år (25 månader eller mer) på att påbörja sin
allmäntjänstgöring.

Örbero
Gävleborg
Kronoberg
Värmland

Ett mönster som kommer igen är att i princip alla orter
har personer som väntat mer än två år.

Jönköping
Norrbotten
Västernorrland
1

25+
antal månader man väntat innan AT
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Väntetidens effekter för samhälle och individ
Väntetiden påverkar möjligheten att fortsätta i karriären. Sverige har en brist på specialistläkare, och fler
läkare behöver legitimeras för att via specialisering
försörja regionerna med rätt kompetens. 		

Men vad händer med den enskilde läkaren under
tiden hen väntar på AT: har väntetiden någon effekt för
läkarens syn på sitt yrke eller möjlighet att påverka sin
arbetsmiljö?

Karriärbyte
År 2015 uppgav 15 % av deltagarna i AT-rankingen att
de funderade på att byta karriär. De tillfrågade var examinerade läkare inför och under AT. När SYLF/WSP
i somras undersökte hur många som övervägde att
lämna yrket i ”I väntan på AT” (SYLF/WSP 2019) framkom det att 30 % att det var mycket eller ganska troligt
att de inom fem år lämnat hälso- och sjukvården.
Vi ser däremot att siffran är lägre för gruppen AT-läkare, 17 %. Det skulle kunna tyda på att en längre
väntetid minskar tilltron till en karriär i ett fält man lagt
mer än fem och ett halvt års universitetsutbildning på.
Med andra ord skulle en ökande väntetid, också öka
risken för att läkarutbildade söker sig till andra yrken
eller bort från hälso- och sjukvård.
Anledningen till att man vill byta yrke är såväl vid
tidigare mättillfällen som 2019 främst hög arbetsbelastning och dålig arbetsmiljö. En hypotes till den
stora diskrepansen mellan grupperna kan vara att
vikarierande underläkare ofta i praktiken har samma
medicinska ansvar som en AT-läkare men saknar
rättigheterna till handledning och utbildning. En alltför
lång tid inom vården under dessa förutsättningar kan
påverka viljan att stanna kvar. På samma sätt är också
stort ansvar och otydlig ledning grogrund för arbetsrelaterad ohälsa något som också rapporterats öka i
läkargruppen som helhet.
När vi i svaren från årets AT-enkät delar upp efter hur
lång tid respondenterna väntat innan AT, ser vi att attityderna till arbetet också är annorlunda om man väntat
mer eller mindre än ett år på AT.
Tar det mindre än ett år, överväger 12 % av läkarna en
annan karriär. För de med en väntetid på tretton månader eller längre svarar hela 23 % att de överväger
en annan karriär än som läkare inom den offentliga
vården.

Möjlighet att förhandla lön

Mönstret går också igen för huruvida man upplevt att
man kunnat förhandla sin lön – 18% för väntetid ett år
eller kortare, 14 % för över ett års tid.
Flytt påverkar, men väntetiden är jämn mellan könen

Flytt påverkar, men väntetiden
är jämn mellan könen
Hos dem som haft mindre än ett års väntetid hade 56
% flyttat till annan ort för att påbörja AT. Även 32 % av
de som väntat längre än ett år hade flyttat. Totalt sett
hade hälften av alla respondenter flyttat för att kunna
genomföra sin AT.
Det indikerar att en förhållandevis stor del av de
nyutexaminerade läkarna flyttar för att kunna påbörja
sin AT, och att det kan bidra till att korta väntetiden.
Samtidigt flyttar också de som väntar längre än ett år i
hög grad. Problemet med väntetid kan inte härledas
till de aspirerande AT-läkarnas flyttningsbenägenhet.
Väntetiden är jämnt fördelad mellan könen.

11% fler överväger
att byta karriär i
gruppen som väntat
mer än ett år, jämfört
med de som väntat
i ett år eller
mindre.

Möjligheten att diskutera lön med sin arbetsgivare innan anställning är ungefär den samma oavsett väntetid,
med lite större möjlighet till förhandling för dem som
väntar max ett års tid (52 % kontra 48 % för dem med
över ett års väntetid). För dem som väntat allra längst
(25 månader eller mer) är siffran lägre, 36% uppger att
de inte kunnat förhandla sin lön.
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Diskussion
De senaste åren har regionerna ökat antalet AT-platser, men insatserna har inte räckt till och vi ser att
väntetiden ökar nationellt. I år tillförs totalt sett bara tre
platser, och nu är inte väntetiden enbart ett storstadsproblem. Långa väntetider återfinns över hela landet.
Hela 7 % av dem som 2019 genomförde sin AT hade
väntat längre än två år innan de kunnat påbörja den.
Samtidigt ser vi att ju längre väntetid läkaren uppger
att hen haft, desto större andel vill arbeta utanför den
offentliga vården. Väntetiden är därför på fler än ett
sätt ett hot mot regionernas kompetensförsörjning.
Idag tar det i snitt längre än 31,5 månader för en läkare att få tillgång till legitimation då de flesta läkare har
en 21 månader lång allmäntjänstgöring. Det motsvarar ytterligare en halv läkarutbildning. För att fler ska
legitimeras snabbare hoppas vi att fler tar efter bland
annat Region Östergötlands initiativ att ställa om till 18
månaders allmäntjänstgöring. Det räcker dock inte –
platserna behöver öka ytterligare för att kunna säkerställa att alla läkare berättigade att legitimeras enligt
nuvarande utbildningssystem.
Utvidgningen av det nationella läkarprogrammet har

fortsatt, och regionernas resurser och förmåga att
ge fler läkare klinisk övning under handledning har
på många håll nått en platå. Totalt tre AT-platser har
tillkommit mellan 2018 och 2019. Samtidigt införs i juli
2020 bastjänstgöringen, och i kontakten med SYLF
nämner regioner en svårighet att kombinera införandet
av den med ännu fler AT-platser.
Från och med 1 juli 2020 är lagkravet på att regionerna ska tillhandahålla tillräckligt många AT-platser borttaget. SYLF kräver att det där finns en tydlighet kring
hur AT ska dimensioneras framöver samt att det finns
en tydlighet i hur länge de olika systemen kommer gå
med varandra.
Väntetidsutmaningen har i och med införandet av BT
fått en ny dimension. Än finns inget sista slutdatum för
att ha genomfört AT. Det är troligt att det kommer, antingen i övergångsreglerna eller praktiskt i och med att
kompetensen och möjligheten att handleda AT minskar när fokus skiftar mot BT. I takt med att väntetiden
ökar, riskerar nu också finnas en bortre gräns för
sista möjlighet att legitimera läkare som genomfört
nuvarande utbildning. Därmed föreligger risken att
frysa ut läkare från deras yrkesval.

Åtgärder för sänkt väntetid och ökad trygghet för nyutexaminerad läkare
Vi vill se en arbetspolitisk satsning för att ge alla som har krav på AT en möjlighet att
legitimeras utan ökade väntetider. Detta kräver såväl en omarbetning av AT-föreskriften
som en ekonomisk satsning riktad till regionerna från regeringen för att hantera övergången mellan utbildningssystemen. Ingen läkare ska riskera stå utan möjlighet att
praktisera sitt yrke. Utöver det vill vi att:
•Processen för utfasning av AT måste kommuniceras tydligt och inte riskera att låsa in
olegitimerade läkare mellan två utbildningssystem.
•Regionerna måste korta ned tiden för AT till minimitiden 18 månader och samtidigt
utöka antalet AT-platser för att utöver detta komma till rätta med AT-skulden.
•Socialstyrelsens nationella planeringsstöd behöver ytterligare vidareutvecklas för att
ge god statistik till planeringen av AT och nu även BT.
•De underläkare som väntar på AT måste ges stöd, handledning och utbildning för att
vården ska vara god och patientsäker.
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