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• Hösten 2021 startar en ny legitimationsgrundande läkarutbildning 
• 1 juli 2021 träder också ett nytt regelverk för läkares ST i kraft 

Ny läkarutbildning och förändrad 
specialiseringstjänstgöring (ST) 

Legitimation 

Läkarutbildning 5,5 år AT ST 

Läkarutbildning 6 år BT ST 2021 



Ny utbildningsstruktur 

• Den nya läkarutbildningen är 6-årig och 
legitimationsgrundande, som i de flesta andra länder i Europa 

• Allmäntjänstgöringen (AT) som idag ligger till grund för 
legitimation efter svensk utbildning fasas därmed ut på sikt 

• I den nya ST-föreskriften ingår istället en bastjänstgöring (BT), 
med syftet att alla läkare som specialiserar sig i Sverige ska få 
en god introduktion under handledning 

•  Minimitiden för ST, inklusive BT, förlängs därmed från 5 till 5,5 
år 



Bastjänstgöringen (BT) 

• Bastjänstgöringen sker efter legitimation, som en inledning på 
specialiseringen. Kan ske separat eller inom ramen för en ST 

• Klinisk tjänstgöring under handledning, med fokus på 
färdighetsträning 

• Minimitid 6 månader, i normalfallet 12 månader. Mer målstyrt 
än AT och med vissa möjligheter till tillgodoräknanden 

• Obligatoriska placeringar i primärvård och akut sjukvård 
• Socialstyrelsen utfärdar intyg om godkänd bastjänstgöring 



Lång övergångsperiod med tidigare regelverk 

Den tidigare ST-föreskriften (2015) gäller fortsatt och tillsvidare för de 
läkare: 
• som påbörjat sin ST före 1 juli 2021 eller 
• som har gjort eller kommer att göra AT för att få legitimation 
 

Läkarutbildning 5,5 år AT ST 2015 

Legitimation 



Det nya regelverket gäller därmed initialt för 
utlandsutbildade läkare 
• som har svensk legitimation och specialiserar sig i Sverige 
• som inte har gjort svensk AT 
• som påbörjar sin svenska specialisering efter 1 juli 2021 

Läkarutbildning och 
legitimation från annat land 

BT ST 2021 

Svensk legitimation 



Anställning för BT 

• Kollektivavtal mellan Sveriges Läkarförbund och SKR/Sobona 
• Huvudregeln är en tidsbegränsad anställning på 12 månader 
• Möjlighet till individuella avvikelser finns, exempelvis möjligt att 

genomföra BT inom ramen för en tillsvidareanställning som ST 

BT ST 2021 

Tidsbegränsad anställning 

ST 2021 

Tillsvidareanställning som ST 

BT 



Vilka ska då göra BT/ST 2021? 

• Läkare som inte har gjort svensk AT, och inte har påbörjat en ST 
före den 1 juli 2021.  

• Exempelvis svenskar som läst till läkare i Tjeckien 
• Eller legitimerade läkare från andra länder inom EU/EES som 

flyttar till Sverige utan att vara färdiga specialister 
• Och läkare från länder utanför EU/EES som får svensk 

legitimation efter kunskapsprov och praktisk tjänstgöring  



Vilka går på det äldre regelverket? 

• De som läser den nuvarande läkarutbildningen på 11 terminer 
behöver fortfarande göra AT för att få legitimation  

• De som gjort eller kommer att göra AT kan fortfarande specialisera sig 
enligt nuvarande regelverk (ST 2015) 

• De som påbörjat en ST före 1 juli 2021 kan fortfarande slutföra sin 
specialisering enligt nuvarande regelverk (ST 2015) 

• Även de läkare som omfattas av övergångsregler och kan gå på ST 
2015 får naturligtvis specialisera sig enligt de nya reglerna.  



Tillgodoräknanden och gränsfall kring 
halvårsskiftet 2021 
• Ikraftträdandet är denna gång inte till kopplat till legitimationsdatum 

utan till när specialiseringstjänstgöringen inleds 
• Socialstyrelsens regelverk medger att relevant tjänstgöring som 

legitimerad läkare under handledning, med bäring på ST-målen, kan 
tillgodoräknas i ST. 

• I vissa fall kan därför läkare som påbörjar sin anställning som ST-
läkaren efter halvårsskiftet ändå gå på äldre regelverk, förutsatt att 
tjänstgöringen påbörjats före 1 juli 2021. 
 



Lång övergångsperiod 

• Initialt är det främst utlandsutbildade läkare som omfattas av det nya 
regelverket 

• Gruppen läkare som gör AT kommer ökar under kommande år för att 
sedan minska och så småningom upphöra. 

• Gruppen läkare som gör BT kommer att ligga relativt konstant under 
ett antal år för att sedan öka kraftigt  

• Men först kommer vi att ha en lång period med båda systemen igång 
samtidigt 



Utveckling inflöde till AT och BT 
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Ny utbildningsstruktur för läkare 

Legitimation 

Läkarutbildning 5,5 år AT ST 2008 
ST 2015 

Läkarutbildning 6 år BT ST 2021 
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Mer information 

Läs mer om SLS arbete om läkares utbildning 
www.sls.se/utbildning 
 
Kontaktuppgifter  
Hans Hjelmqvist, ordförande i Svenska Läkaresällskapets delegation för 
utbildning hans.hjelmqvist@oru.se 
 
Susann Asplund Johansson, utredningsansvarig 
Svenska Läkaresällskapet susann.asplund@sls.se 
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