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Läkare

*En sammanvägning av
olika källor, bl a SCB

I Sverige tillhör yrket läkare Legitimationsyrken, där strikta krav gäller på vem som får
utöva yrket. Läkare är ett samlingsnamn för underläkare och specialistläkare.

Underläkare innebär att du tjänstgör som läkare, men att du ännu inte avslutat din
specialistutbildning (ST-tjänst). För att få kalla sig allmänläkare, eller allmänspecialist,
krävs att du genomgått en 5 år lång ST-utbildning efter att du fått din
läkarlegitimation.
Som läkare på sjukhus kan du arbeta inom många områden till exempel kirurgi,
psykiatri, ortopedi.
Läkare undersöker patienter, ställer diagnoser och se till att de får de behandlingar
och vård som krävs. Som läkare ska du även informera patienterna om vilka
behandlingsmöjligheter som finns samt informera anhöriga, ge hälsoråd och upplysa
om eventuella biverkningar av mediciner och behandlingar.

Utbildning
Man kan inte bli läkare på något annat sätt än genom att läsa läkarprogrammet på
Universitetet. Under många år var läkarprogrammet i Sverige 5.5 år lång. Efter att
med godkänt resultat gått igenom läkarprogrammet, behövde man göra en ATtjänstgöring. AT-tjänst var mellan 18 till 24 månader. Därefter ansökte man om
läkarlegitimation hos Socialstyrelsen.
Men från HT-2021 är läkarprogrammet ett 6-årigt program, en termin längre än
tidigare, och ingen AT-tjänstgöring finns kopplad till det nya läkarprogrammet. Du som
påbörjade din läkarutbildning höstterminen 2021 och senare tar ut din
läkarlegitimation direkt efter avslutad och godkänd utbildning.

OBS! de som redan läser på läkarprogrammet som de påbörjade innan HT21 kommer
fortfarande behöva göra AT-tjänst.
Fr o m 1 juli 2021 är bastjänstgöringen (BT) en del av specialiseringstjänstgöringen
(ST). Bastjänstgöringen är en introduktionstjänstgöring som genomförs inom ramen
för specialiseringstjänstgöringen.
Det är hård konkurrens om utbildningsplatser på läkarprogrammet på alla svenska
lärosäten, därför väljer en del att studera utomlands. Var noga med att undersöka vilka
kompletteringar som i så fall kan krävas för att få en svensk legitimation. Om du är
intresserad av att läsa till läkare utomlands och sedan kunna jobba i Sverige, bör du
helst välja ett universitet som är ett av de statligt godkända universiteten.

Framtidsutsikter
På fem års sikt bedömer vi att det råder fortsatt är balans på arbetsmarknaden och
även fortsatt stor konkurrens om AT-tjänsterna.
För specialistläkare med yrkeserfarenhet bedöms konkurrensen om jobb vara liten.
Arbetsmarknadsläget skiljer sig mellan olika medicinska specialiteter och olika delar av
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landet. Enligt Socialstyrelsen råder det brist inom exempelvis allmänmedicin, psykiatri
och geriatrik.

Arbetsplats
Läkare kan bland annat vara anställda på sjukhus, vårdcentraler eller privata
läkarmottagningar.
Som utbildad läkare kan du också arbeta med framtagande av nya läkemedel på
läkemedelsföretag, som forskare eller högskolelärare.
Det finns även andra möjliga arbetsuppgifter, exempelvis är att arbeta som medicinsk
humanitär rådgivare för en välgörenhetsorganisation, t ex för Läkare utan gränser.

Länktips
Sveriges läkarförbund
Sveriges läkarförbund: om bastjänstgöringen
Sveriges läkarförgund: om specialisttjänstgöringen
fragasyv.se - Läkare - BMA - vad är skillnaden?
Strålsäkerhetsmyndigheten.se - Strålning i vården
Läkartidningen.se
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