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Psykiatrisatsning 2008 
Regeringen satsar 500 miljoner på psykiatrins område under 2008. Beslut om vilka områden de 

500 miljonerna ska satsas på redovisas här allteftersom de fattas. 
 

Öka antalet AT-läkare inom psykiatrin (juni) 

Regeringen ger Socialstyrelsen i uppdrag att betala ut projektpengar till norra 
sjukvårdsregionen och sydöstra sjukvårdsregionen för att genomföra en satsning 
som ska öka antalet AT-läkare som väljer att genomföra sin tjänstgöring inom 
psykiatrin. Beslutat 18 juni 2008. 
Socialstyrelsen har i flera sammanhang pekat på att det råder brist på 
specialistläkare i psykiatri och betecknat situationen som allvarlig, inte minst i 
skrivelsen till regeringen angående bristen på specialister i psykiatri (Dnr 
S2007/10535/HS). I skrivelsen föreslår Socialstyrelsen ett antal åtgärder för att 
minska bristen på specialistläkare i psykiatri. Ett av förslagen är att utveckla det 
pedagogiska innehållet i AT-tjänstgöringen inom psykiatrin. I Socialstyrelsens 
Lägesrapport för hälso- och sjukvård, 2007, gör Socialstyrelsen bedömningen att 
bristen på specialistläkare i psykiatri är akut, främst i norra och sydöstra 
sjukvårdsregionen. 
Satsningen pågår under åren 2008-2010 och innebär att samtliga läkare som söker 
allmäntjänstgöring i de två sjukvårdsregionerna under projektperioden kommer att 
få ett erbjudande om möjlighet till förlängd allmäntjänstgöring med en till tre 
månader inom psykiatri. Detta erbjudande ges till samtliga som söker 
allmäntjänstgöring under projekttiden. 
Läkare som väljer att tjänstgöra ytterligare månader inom psykiatrin ska få en 
ersättning som motsvarar den som man får under en specialisttjänstgöring. Under 
de extra tjänstgöringsmånaderna ska såväl praktisk som teoretisk utbildning ges. 
Kurser ska anordnas som fördjupar studenternas kunskap i psykiatri. Klinisk 
handledning ska ges för att främja studentens möjlighet att tillgodogöra sig 
praktisk, klinisk kunskap. 
Socialstyrelsen ska göra delrapporteringar av uppdraget till regeringen 
(Socialdepartementet) senast den 1 juli 2009 och den 1 juli 2010. De två 
delrapporteringarna ska innehålla en beskrivning av det genomförda arbetet och 
planering av fortsatt arbete. Den 31 december 2011 ska Socialstyrelsen komma 
med en slutrapport av uppdraget som ska innehålla en beskrivning av det 
genomförda arbetet samt en uppföljning av projektens effekt på rekryteringen av 
AT-läkare inom psykiatrin. 
Socialstyrelsen får förfoga över cirka 12, 1 miljoner kronor under år 2008. Av detta 
belopp får Socialstyrelsen använda högst 500 000 kronor för administration, 
uppföljning och utvärdering. För åren 2009 och 2010 avser regeringen avsätta 21,5 
miljoner kronor per år för fortsatt arbete inom ramen för detta projekt.  
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