Från Sveriges läkarförbund (SLF) kom följande fråga till SILF.
”Vi har fått en förfrågan om att delta i kunskapsinhämtningen för kommande Nationella
planeringsstöd (NPS). Ett viktigt arbete som underlättar såväl statens som förbundets arbete med att
säkra kompetensförsörjningen av specialistläkare inom respektive specialitet. Vi ber er därför att
kortfattat besvara nedanstående frågor, utifrån respektive specialitet.”
Efter att ha frågat infektionsklinikerna i Sverige har SILF skrivit följande svar till SLF 2020‐08‐11.

1. Hur ser arbetsmarknaden för läkare ut inom er specialitet? Vilka utmaningar finns?
Arbetsmarknaden är generellt god med en viss brist på specialistläkare. Det finns dock
geografiska skillnader där infektionsklinikerna på mer attraktiva boendeorter, såsom
storstäderna, upplever en god tillgång på specialistläkare medan man i glesbygd har svårare
att rekrytera infektionsläkare. Utmaningar finns där i form av att få ST‐läkare att vilja stanna
kvar efter uppnådd specialistkompetens. Det är även svårare att rekrytera färdiga
specialister utomlands ifrån jämfört med vissa andra specialiteter eftersom
infektionssjukdomar inte finns som egen specialitet i speciellt många andra länder.
2. Hur ser tillgång och efterfrågan ut idag och om fem år? Skiljer det sig åt mellan olika delar
av landet?
Troligen kommer efterfrågan på infektionsläkare att öka i och med pensionsavgångar och att
vi dessutom försörjer vårdhygien och smittskyddsenheter med läkare. Många yngre läkare
tenderar också att vilja arbeta mindre än 100%. Vi tror också att uppdraget som
infektionskonsult kan komma att öka i takt med ökad antibiotikaresistens och fortsatt
avancerade behandlingar inom andra specialiteter som innebär infektioner som
komplikationer.
3. Vilka tre frågor kopplade till kompetensförsörjning är viktigast för läkare inom er
specialitet?
 Att specialistutbildning och fortbildning inte nedprioriteras till förmån för
vårdproduktion.
 Attraktiv professionsdriven arbetsmiljö inkl. flexibla arbetssätt och arbetstider inkl.
rimlig jourbörda.
 Säkra en över landet jämlik ST‐utbildning där en stor utmaning i nuläget är
möjligheten för ST‐läkare att primärt handlägga akuta infektioner.
4. Vilka data har er specialitetsförening tillgång till – antal specialistläkare, antal ST‐läkare,
medelålder på specialistläkarna samt genomsnittlig sysselsättningsgrad?
Vi hade 483 specialister och 193 ST‐läkare den 1 januari 2020 i vår medlemsmatrikel men
ålder eller sysselsättningsgrad har vi ingen information om. Vissa uppgifter finns inom
NYSAM Infektion men Svenska Infektionsläkarföreningen har inte tillgång till dessa data.
Sammanfattningsvis bedömer vi att behovet av specialister i Infektionssjukdomar kommer att öka till
följd av utökade uppdrag, behov av att kompetensförsörja smittskydd och vårdhygien förutom
Infektionskliniker, och stort antal pensionsavgångar.

