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Remissvar ”Kompletterande remiss: Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna 

råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring Diarienummer 4.1.1-44234/2014” 
 

 

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 lämna synpunkter på denna remiss. Vi 

har också tagit i beaktande synpunkter från följande sektioner; Barnläkarföreningen, Klinisk 

fysiologi, Handkirurgi, Neurokirurgi, Bild- och funktionsmedicin, Infektionsläkarföreningen, 

SFOHH, Psykiatri, Vårdhygien. En sektion, Svensk förening för neurokirurgi har även lämnat 

kommentarer ang. övriga delar av remissen och ett mer utvecklat svar ang. 

konsekvensutredningen varför det bifogas i sin helhet. 

 

Nedanstående svar från SLS avser framförallt specialitetsövergripande synpunkter på 

förslaget.  

 

Vi ställer oss mycket positiva till Socialstyrelsens nya bestämmelser om kvalitetsgranskning 

av läkarnas specialisttjänstgöring enligt 4 kap. Ansvarsfördelning, 2§. 

Vi föreslår att ”vårdgivaren skall (istället för bör) se till att extern granskning och utvärdering 

genomförs vart femte år”. Dessutom föreslår vi att Socialstyrelsen tillämpar påföljder för de 

verksamheter som inte åtgärdar brister som framkommit vid granskning och utvärdering. Vi 

skulle välkomna ett tillägg om detta i föreskriften. Anledningen är att bristfällig kvalitet i 

läkarnas specialisttjänstgöring utgör en patientsäkerhetsrisk. 

 

I övrigt hänvisar vi till vårt svar avseende den ursprungliga remissen Dnr 4.1.1-27795/2014 

  

För Svenska Läkaresällskapet 

 

Stockholm den 2015-01-26 

 
Kerstin Nilsson Torbjörn Ledin  

Ordförande Ordf. i Utbildningsdelegationen 
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Bilaga från Sv. Neurokirurgisk Förening. 

 
 

Remissvar Svensk Neurokirurgisk Förening avseende Socialstyrelsens Kompletterande 

remiss: Förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas 

specialiseringstjänstgöring 
 

Vi ser att man tagit hänsyn till kraven på att extern granskning skall bibehållas i föreskriften, vilket vi ser 

som en klar förbättring och bifaller ändringsförslaget. Däremot ser vi inga eller få förändringar vad avser 

de övriga synpunkter som lämnades i tidigare svar och undrar hur man ställer sig till det. 

 
 

 
Ett allmänt intryck är att kraven på ST-utbildningens kvalitet verkar ha minskat från ST 2008 till ST 

2015. Här har lämnats några exempel på detta, såsom: 

 
Inget krav på vårdgivarens dokumenterade rutiner för god kvalitet 

Inget krav på kvalitetsgranskning av kurser 

Inget krav på tilläckligt antal specialister och övriga medarbetare för att motsvara behov av 

handledning och instruktion 

Inget krav på tillräckligt allsidig verksamhet 

Inget krav på tillgång till planerad utbildning, studietid eller möjligheter till deltagande i forskning 

och kvalitetsutvecklingsarbete 

   Inget krav på förbättringar av utbildningsinsatser när ST-läkaren uppvisar brister i sin 

kompetensutveckling 

   Inget krav att studierektor skall ”se till” att handledarnas har relevant kompetens 
 

Ett kvarvarande intryck är att det finns många oklarheter i ST 2015. Flertalet berör bedömningsfrågor: 

Enligt 3 kap. 4 § skall verksamhetschef och huvudhandledare göra kontinuerlig bedömning av ST- 

läkarnas kompetensutveckling och dokumentera resultaten som skall ligga till grund för intyg om 

specialistkompetens (bilaga 2). Att döma av intygsblanketterna, t ex. bilaga 3 och 5, skall aktuell 

handledare intyga genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda kompetenskrav. För detta krävs dock 

bedömning, som alltså inte är reglerad i författningstexten. Relationen mellan aktuell handledare och 

kursgivare är inte definierad. Här behöver man alltså komplettera texten i paragraferna med intygen för 

att förstå. Detta medför onödiga oklarheter som kommer att leda till stora tolkningsproblem om inte 

Socialstyrelsen kommer med förtydliganden. 

 

Även studierektors roll är oklar vad gäller bedömning. Man skall samråda med studierektor inför 

intyget om specialistkompetens (bilaga 2). För att ett sådant samråd skall vara meningsfullt bör 

rimligen studierektor ha gjort egen bedömning, som inte heller är reglerad i texten. Man kan inte i 

skrivningen enkelt ta ut studierektorns uppgifter utan att gå mellan olika paragrafer. Det är högst 

olyckligt och måste ändras i sin strukturform. 
 
 
 

Vi lämnar kommentarer till själva texten i föreskriften (A)och bilagda målbeskrivning för neurokirurgi 

(B)samt kommentar den bifogade konsekvensutredningen(C).
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2 kap 3 §. Allmänna bestämmelser 
 
SoS har tagit bort en passus om att semester och jourkompensationer får tillgodoräknas. Vad detta 

kommer få för praktiska implikationer för ST-läkaren och för arbetsgivaren vad gäller jourtjänstgöring 

under ST måste tydliggöras. Många delmål i ST för akutspecialiteter som neurokirurgi kan dessutom 

endast täckas av arbete under jourtid. Detta kommer att förlänga ST i neurokirurgi med flera år om 

denna ändring blir verklighet. 

 

3kapitlet 1§ Bedömning 
 

 

Nytt är att handledare och verksamhetschef kopplas till ST läkarens huvudsakliga tjänstgöringsställe 

vilket har samma implikation som ovan under handledare vad gäller vårdvalsaktörer och mindre 

utbildningsenheter. 
 

Verksamhetschefen har också nu getts ett avsevärt större och mer tidsomfattande ansvar nämligen att 

personligen och kontinuerligt bedöma enskild ST läkare. Tidigare skulle verksamhetschefen se till att 

det fanns ett system för detta. Detta är inte en realistisk förhoppning och bör tas bort. 
 

Nytt är också att det inte längre finns några tydliga krav på vårdgivare och verksamhetschef om 

bedömningen av ST läkaren inte uppfyller kraven. Ansvaret synes nu ligga på ST läkaren vilket får 

anses mindre bra. 
 

4kap. Ansvarsfördelning. 
 

Begreppet extern granskning av kvaliteten på utbildning lyser med sin frånvaro och kan enligt texten helt 

subjektivt bedömas av vårdgivaren, alltså den egna verksamhetschefen/enheten/sjukhuset/ landstinget 

som således bedömer den egna verksamheten. Vi anser att vårdgivaren skall granskas av en extern 

oberoende funktion. En extern granskning skall också vara förenat med sanktionsmöjligheter 

vid påvisade brister. 
 

4kap. 5 § Studierektor 
 

 

Det är positivt att studierektorsrollen befästs och tydliggörs något om än att texten inte ger ett klart 

mandat utan endast ett allmänt råd. Studierektorn föreslås i de allmänna råden ansvara för 

kompetensutveckling och fortbildning av handledare. Det saknas tydlighet i vilka befogenheter som 

följer med ett ansvar. Ett svenskt system skulle med en tydlig reglering av mandat och ansvar skulle 

komma närmare internationella system där ST-studierektorn har ett ledningsansvar för ST- utbildningen. 

Det skulle även skapa förutsättningar för att utjämna skillnader mellan olika utbildningsgivare där det 

idag råder stor olikhet mellan verksamheter när det gällande just studierektorsfunktionen. Det är av 

central betydelse att ST-studierektorn legitimeras som pedagogisk ledare av ST-utbildning med ett 

övergripande ansvar för utbildningsstrukturen inom den egna kliniken 

/ verksamheten. Nu verkar det mesta vara samordning och samråd i skrivningen vilket får anses lamt. 
 
 

 
6kap. Tillgodoräknande av kompetens 
 

1§. Det bör framgå ur paragrafen hur denna prövning av kompetens i ny specialitet skall gå till. Vem 

som bedömer kompetensen och tidigare intyg och bör vara en oberoende person med 

specialistkompetens i avsedd specialitet. 
 

5§. Det bör skrivas i texten om kravet av individuell utbildningsplan i enlighet med övrig 

specialiseringsutbildning. Vi förordar också en oberoende extern granskning av specialist i avsedd 

specialitet med en specialistexamen av specialitetsföreningen. 



 
 

 

7kap. Ansökan om bevis om specialistexamen 
 

1§. Svensk Neurokirurgisk förening förordar en specialistexamen med ansvar av 

specialitetsföreningen och vars intyg skall bifogas ansökan. Detta gäller nya specialister för såväl 

specialistläkare från EES samt tredje land ansöker. Specialitetsföreningen är den enhet som mest 

långsiktigt kan svara för kvalitet och yrkeskunnande och skall därför ha kontroll över de nya 

specialister som godkännes både internt(nationellt) som externt(utomlands). 
 

8kap. Övriga bestämmelser 
 

Vi ställer oss främmande till att myndigheten kan medge undantag och frångå kvalitetskraven och 

kontrollen i utbildningen. Om det finns en undantagsklausul skall ett godkännande ges av respektive 

specialitetsförening som skall granska ärendet. 
 

 
 

B. Vi ser en kraftig ökning av de kompletterande ”allmänna kompetenserna” där det även läggs 

kurskrav där vi istället förordar integrerat lärande inom ramen för klinisk tjänstgöring. Dessutom 

saknas ett vertikalt utbildningsperspektiv där ämnen som delmål b3 om läkemedel är något som bör 

täckas in under läkarnas grundutbildning och allmäntjänstgöring. Delmål b4 försäkringsmedicin hör 

också till grundutbildning och AT.  Delmål b5 om palliativ vård i livets slutskede är inte heller något 

som kan täckas av en kurs utan sker i klinisk vardag. Dessa kurskrav riskerar allvarligt att ta tid från 

den kliniska tjänstgöringen som fragmenteras. 
 

 
C. Bilagan om konsekvensutredningen anser vi tämligen svårgenomträngd och i flera stycken 

missvisande. Syftet att behäfta en ny föreskrift med en ekonomisk konsekvensutredning bör talas om. 

Det är ingen lätt uppgift att sätta en prislapp på vad en ny ST-utbildning kan kosta i kronor och ören, 

likaledes är det inte lätt att granska och ta ställning till om beräkningar och slutsatser är korrekta, eller 

om antagande och ingångsvärden är riktiga. Exakta och vedertagna data saknas; genomsnittslönen för 

en ST-studierektor går inte att få fram med exakthet utan det blir en approximation, baserat på selektiv 

och begränsad mängd med data. Hur många verksamma ST-handledare det finns är delvis höljt i 

dunkel; centrala listor saknas, man hamnar i samma situation som med ST-studierektorns 

genomsnittslön. Detta gör att variablerna är problematiska och att beräkningarna överlag är behäftade 

med osäkerhet, och måste tolkas försiktigt. Resultaten är mer att betrakta som ett ungefärligt och grovt 

estimat. 

 

Man räknar med att ST-utbildningen tar fyra år. Uppskattningen baseras på att Socialstyrelsen 

utfärdade 1376 bevis år 2012. Man bedömer att den genomsnittliga specialiseringstjänstgöringen tar 

fyra år och undertonen är att försöka få detta till ett 0 summespel. All erfarenhet visar att ST tar längre 

tid, upp till 7 år och att få ner en genomsnittstid med att en del läkare skaffar sig flera specialiteter och 

därmed kan spara in viss tid på specialitet nummer 2 gör inte det hela billigare. Finns all anledning att 

tro att många läkare kommer att skaffa sig flera olika specialiteter så detta kan i stället vara 

kostnadsdrivande. 

 

När det gäller konsekvensanalyser och beräkningar av förslagets enskilda delar vill 

sammanfattningsvis framhålla att kostnadsberäkningarna för a) studierektorsrollen och b) den externa 

granskningen är mycket osäkra samt att de skulle behöva utvecklas och förtydligas. 

 

För styrelsen i Svensk Neurokirurgisk Förening, 2015-01-19 
 

Lars Kihlström B 

L Ordförande 

 


