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Promemoria för att genomföra en översyn av läkares specialiseringstjänstgöring 
(S2016/04980/FS). 

Yttrande från SFOG: 

Sammanfattning 

Vi instämmer i förslaget att en översyn bör företagas av läkares specialiseringstjänstgöring 
mer specifikt den del som benämns (BT) i linje med de riktlinjer som utredaren föreslagit. Vi 
understödjer att BT blir en fristående del av specialistutbildningen och att Socialstyrelsen 
utformar nationella föreskrifter om mål. Detta kan även underlätta för läkare från EU och EUS. 
Vi tycker dock att kvalitet och anställningsförhållanden under BT måste säkras samt att 
läkarutbildningens förlängning och specialistutbildningens förkortning inte kommer att ha 
negativa effekter. En del av dessa problem beror på att BT skall ingå i specialistutbildningen. 

Avsnitt 3.7 Kvalitetsgranskning av utbildande enheter 
Vi vill ha en närmare beskrivning av kvalitetsgranskningen. Granskning av 
specialistutbildningen sker med specialister från respektive specialitet i sk SPUR-
inspektioner. Dessa har fn inte kompetens att utvärdera andra områden än sin egen 
specialitet. Detsamma gäller verksamhetscheferna. 
 
Avsnitt 5:3 Specialistutbildningen inklusive BT skall vara minst 5,5 år vilket kan betyda att 
utbildningen för specialitetsspecifika mål blir ett halvår mindre. Specialitetsövergripande mål 
måste därför läggas på BT eller före läkarexamen. 
 
Avsnitt 5:6 I och med att BT är en del av specialistutbildningen måste man klargöra att det 
trots detta är möjligt att byta inriktning efter BT. Se kommentar nedan angående avsnitt 7:7. 
 
Avsnitt 5:7 Man måste tillse att de som gör bedömningar av BT-läkare under utbildning har 
erforderlig kompetens. Specialister eller verksamhetschefer inom en specialitet har inte det. 
Krav på bedömare måste specificeras.  
 
  



Avsnitt 7:7 Konsekvenser för huvudmän 
BT-läkaren är legitimerad och mer användbar men får inte överutnyttjas till förfång för 
utbildningen. Oklart hur anställningen skall utformas under BT.  
Att välja specialitet innan man provat att arbeta inom specialiteteten, respektive att anställa 
en läkare för specialistutbildningstjänst innan vederbörande arbetat på den anställande 
kliniken / i den typ av verksamhet vederbörande ska specialisera sig, kan innebära en risk att 
hamna fel både för ST-läkaren och arbetsgivaren. Praxis kommer därför sannolikt att behöva 
bli att man vikarierar inom en verksamhet man önskar specialisera sig innan man gör sitt 
basår. Denna problematik kan behöva adresseras, inklusive huruvida sådan tjänstgöring 
inom en specialitet innan basåret kan tillgodoräknas som del av specialistutbildningen. 
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