
Läkarnas allmäntjänstgöring i regionen 

  

Ska människor få tillgång till en vård av god kvalitet inom en rimlig tid, oavsett var man 

bor i Sverige, så behöver vägen till specialistbevis bli kortare. Sverige lider idag brist på 

specialistläkare, i samtliga 21 regioner, med längre vårdköer som konsekvens. Detta 

drabbar inte minst landsbygden som i större utsträckning och till höga kostnader 

behöver använda sig av bemanningsföretag och utlandsrekrytering för att täcka 

behovet av specialister. 

Väntetiderna mellan läkarexamen och specialistbevis har ökat, och längs vägen till 

allmäntjänstgöring (AT) har en flaskhals bildats som driver upp väntetiderna vilket 

2021 utgjorde ett genomsnitt på 11,14 månader. Samtidigt var väntetiden från examen 

till att läkaren faktiskt fick legitimation 36 månader lång, enligt Nationella 

vårdkompetensrådet. Allt detta ackumuleras i den redan långa totaltiden från 

legitimation till specialistkompetens som ligger nära åtta år. 

Det är tydligt att läkares utbildning efter läkarprogrammet inte dimensioneras efter 

dagens behov, därför måste vi se till att fler utbildningstjänster skapas och att onödig 

väntetid kapas så att vårdens kompetensförsörjning kan tillgodoses.  

Enligt Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) finns det 3 saker vi kan göra i regionen 

för att skynda på processen från läkarexamen till specialistbevis. Den första åtgärden 

handlar om att vi kan minska allmäntjänstgöringen i regionen till 18 månader som är 

svenskt minimum. Den andra åtgärden är att vi ser över vilka som får handleda AT-

läkare, och garanterar att även ST-läkare har möjlighet att ta på sig detta uppdrag i 

regionen. Den sista åtgärden handlar om att vi ska ge regionen i uppdrag att se över 

vilka verksamheter som idag får ta emot AT-läkare men inte gör detta, så vi kan 

expandera antalet AT-platser i regionen.   

 

Därför yrkar jag:  

• Att regionen minskar AT till 18 månader    

• Att regionen ser över handledningen för AT och inkluderar fler i 

handledningsprocessen i enlighet med Nationella vårdkompetensrådets 

rekommendationer   

• Att regionen ser över hur man kan nyttja fler verksamheter för AT, i enlighet 

med Nationella vårdkompetensrådets rekommendationer   

 


