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läkarnas specialiseringstjänstgöring, dnr 5.1-42315/2011 

 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är en politiskt och fackligt obunden organisation, som arbetar för 

förbättrad hälsa och sjukvård med patientens bästa för ögonen. Efter synpunkter från Föreningen för 

medicinsk mikrobiologi, Svensk Förening för allmänmedicin, Svensk förening för hematologi, Svensk 

förening för klinisk fysiologi, Svensk medicinsk audiologisk förening, Svensk neurokirurgisk 

förening, Svensk immunologisk förening och Svensk internmedicinsk förening vill vi avge följande 

yttrande. 

 

SLS ansluter sig till Socialstyrelsens bedömning att den nuvarande ordningen med externa granskare 

för bedömning av specialistkompetens har visat sig ha brister vad gäller handläggningstider och 

möjligheten för de externa bedömarna att göra enhetliga bedömningar.  SLS välkomnar därför tills 

största delen förslaget om ett förenklat förfarande men vill framhålla följande punkter som vi anser bör 

förtydligas. 

 

- SLS vill understyrka vikten av att införandet av sakkunniga i stället för de externa bedömarna 

inte innebär en återgång till tidigare granskning av formalia utan att det finns en reell 

möjlighet att bedöma kompetensen för den enskilda individen. Möjligheten att ha fortsatt 

kontakt med externa bedömare ses därför som positiv, men de externa bedömarnas status 

uppfattas som oklar i det aktuella förslaget. Det bör också, om de externa bedömarna ska finns 

kvar i systemet, tydliggöras hur de fortsatt ska kunna utveckla och bibehålla den kompetens 

som erfordras för uppgiften, särskilt om de sällan bli anlitade. En möjlighet som bör prövas är 

att de för kännedom får samtliga beslut inom sin specialitet. 

 

- Efter vilka kriterier görs indelningen i medicinsk områden? SLS vill särskilt framhålla vikten 

av att allmänmedicin utgör ett område samt att kompetensen för små, högt specialiserade 

områden säkerställs, lämpligast genom att specialister/externa granskare alltid konsulteras i 

sådana fall då det torde vara svårt för sakkunniga att ha tillräcklig kompetens inom 

specialiteten.  Vi vill också framhålla vikten av att det finns flera fysiska personer inom 

respektive område för att säkerställa att fördröjningar inte sker vid t ex sjukdom eller annan 

frånvaro. 
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- Då svårigheterna att bedöma kompetensen inför ansökan om specialistbevis framför allt 

hittills verkar ha gällt läkare med utländsk utbildning, vill SLS också föreslå att möjligheten 

att ha en särskild process för denna situation, för att säkerställa rättsäkerheten för såväl individ 

som systemet. 

 

Det har även framhållits att det vore önskvärt att avvakta med den nu aktuella förändringen 

tills Socialstyrelsens förslag om nu specialitetsindelning är klart. SLS ser svårigheten med att 

fördröja processen kring det nu aktuella förslaget men vill framhålla vikten av att denna punkt 

tas upp till ny prövning vid den väntade kommande översyn av författningarna med anledning 

av en förändrad specialitetsindelning. 
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