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Specialist i allmänmedicin – en
yrkeskvalifikation för läkare i
allmänpraktik

Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att behålla de nuvarande lydelserna i patientsäkerhetslagen.

Motivering
Enligt regeringens tidigare svar till kommissionen så har man tydligt poängterat att dessa ändringar i svensk lag inte är förenliga med våra utbildningar i
Sverige. Man har av denna orsak valt att inte göra någon vidare förändring.
Det är därför oroväckande att man nu väljer att ändra sig i frågan om specialister i allmänpraktik då det finns ett flertal risker med att jämka sig med EUkommissionens krav. Dessa risker är inget Sverigedemokraterna anser att
Sverige ska ta och anpassa sig till.
Vi har alltid haft krav på våra läkare och vår sjukvård, och att medvetet
bortse från dessa är olämpligt. All den tid och energi som spenderas i en specialitet ska nu kunna uppnås snabbare och enklare. Denna anpassning av den
svenska specialistnivån till EU-nivå innebär att den svenska läkarutbildningen
för legitimation är orättvis jämfört med kraven från övriga EU-länders krav
på legitimation. Det innebär att våra läkare har längre utbildning, längre praktik och hårdare krav på legitimationen, vilket vi anser ska gälla för samtliga
som vill utöva yrket i Sverige.
Vi ska kunna kräva arbetsgivarintyg för att veta om en specialist praktiserar samt även för att få erhålla information om man misskött sitt arbete. Ett
avskaffande av bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare vore
förödande för vårt lands läkare och vårdcentraler. Inte nog med att man inte
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vet var läkaren har arbetat, praktiserat eller utbildat sig, men man kan heller

O k ä n t n a m n p å inte garantera att det är en likvärdig kompetens bland personal.
d o k u m e n t e g e n s k a p .Det finns varierande orsaker till att man söker sig till Sverige som läkare.

Det enda skälet bör vara att man vill arbeta här, inte att det är en förenklad tur
för att få högre kompetensbevis än resterande.
Det är garanterat att patientsäkerheten inte kommer att riskeras; det anser
vi vara en viktig faktor. Men vad som även är mycket viktigt är att våra patienter får den sjukvården som vi i Sverige garanterar genom de utbildningar vi
har. Det är inte rimligt att vi ska sänka våra krav för våra europeiska grannländer och det är heller inte rimligt att man ska kräva ett automatiskt erkännande endast för att öppna upp för arbete i Sverige. Vi behöver läkare, men vi
behöver läkare med likvärdig kompetens som våra egna för att garantera den
bästa sjukvården vi kan. Vi ska inte vika oss i frågan om att garantera att
specialisterna som finns i sjukvården har utbildning enligt vår praxis.
Jag föreslår att regeringen svarar EU-kommissionen att grundkravet för utbildning för specialist inom allmänmedicin ska vara likvärdigt med den
svenska för att arbeta och praktisera i detta land.
Jag anser att den nuvarande lydelsen ska behållas då vi har krav i Sverige
som vissa länder i Europa inte har, och att man ska kunna utbilda sig i ett land
för att senare uppnå specialistkompetens i ett annat är inte förenligt med våra
medborgares samt våra egna läkares rätt att ha bästa möjliga sjukvård och
utbildning.
Stockholm den 11 april 2012
Per Ramhorn (SD)
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