
 

   2015-11-24 

 

              Socialstyrelsen 

          Avdelningen för regler och 
                                  behörighet 
                                  Hälso- och sjukvårdsjuridik 

          106 30 Stockholm 

 

Remissvar Frågor kring Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2000:6) om särskilt förordnande 
att utöva läkaryrket för icke legitimerade läkare Dnr 4.1.1-5069/2014 

 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar för 
förbättrad hälsa och sjukvård med patientens bästa för ögonen. 

Svenska Läkaresällskapet tackar för möjligheten att få lämna detta något försenade svar på 
ovanstående remiss.  

Vi lämnar vårt svar på de specifika frågorna enligt den numrering som finns i remissen. Frågor som 
inte Svenska Läkaresällskapet kan besvara då de ligger utanför vårt ansvarsområde har lämnats 
blanka. 

 

Fråga 1+2. Socialstyrelsens föreskrifter bör ändras. Det finns i dagens Sverige inga skäl för att 
förordna icke-behöriga läkare, med självklart undantag för den kompletterande utbildningen fram till 
legitimation under AT. Landstingen bör kunna förväntas täcka sitt behov av läkare genom att anställa 
behöriga läkare på attraktiva tjänster, baserat på långsiktiga behov. Det finns inga godtagbara skäl för 
landstingen att med den läkartäthet vi har i Sverige täcka sina bemanningsbehov i sina linjer med icke-
behöriga läkare. Däremot finns det flera starka skäl emot detta, framför allt ur 
patientsäkerhetsperspektiv. 

Fråga 3. Nej, med följande reservation: Tillämpningsområdet för författningen gäller landstingens 
hälso- och sjukvård samt kommuner som inte ingår i landsting. Om motsvarande reglering saknas för 
hälso- och sjukvård utförd av andra huvudmän, som därmed skulle kunna anställa icke legitimerade 
läkare så bör dessa områden också regleras  

Fråga 4. Nej 

 



Fråga 5+6. Det är inte rimligt ur ett patientsäkerhetsperspektiv att behålla föreskrifterna i nuvarande 
skick. Istället bör undantag endast göras för AT. 

Förutom patientsäkerheten, som naturligtvis är avgörande, finns skäl att också beakta konsekvenserna 
för den enskilda läkaren om han eller hon ställs inför uppgifter som man inte är mogen för, utan eller 
med bristfällig handledning, och misslyckas med uppgiften. Det kan få stora konsekvenser för det 
fortsatta yrkeslivet och t o m kanske göra att studierna avbryts. 

Fråga 7. Ej tillämpligt 

Fråga 8. Ja, vikariat efter läkarexamen, före AT, för att meritera sig för AT. Dessa vikariat genomförs 
utan formella krav på handledning eller stöd och de icke-behöriga läkarna utnyttjas istället i första 
hand som arbetskraft. Det kan innebära att de utan stöd ställs inför arbetsuppgifter som de saknar 
kompetens att handlägga. 

Fråga 9. Den nuvarande föreskriften skrevs vid en tid då de svenska läkarutbildningarna var 
uppbyggda på ett likartat, ämnesbaserat sätt. Därav valet av genomgången termin 9 som angiven 
tidpunkt då förordnande som läkare kunde ske. Idag är programmen integrerade på olika sätt och 
studenterna uppnår klinisk kompetens inom olika ämnesområden vid olika tidpunkter. Det är först när 
läkarexamen erhållits som målen i examensbeskrivningen är uppnådda. Innan dess är man inte läkare. 
Det är således enligt vår uppfattning olämpligt ur ett patientsäkerhetsperspektiv, och en falsk 
varudeklaration gentemot patienterna, att förordna en icke-behörig läkare som "läkare" innan denne 
faktiskt är läkare. Det är bättre att förordnandena då sker med annan beskrivning av arbetsuppgifterna., 
t ex som läkarassistent. Behov av arbetskraft hos landstingen bör som anförts ovan lösas genom 
anställning av behöriga läkare. Som vi tidigare svarat utgör AT ett självklart undantag eftersom det är 
en kompletterande obligatorisk utbildning för att nå legitimation som läkare.  

Fråga 10. Ej tillämpligt 
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