
SWESEMs svar på betänkande  
Ds 2017:56, promemoria om Bastjänstgöring för Läkare  
  
SWESEM, Svensk Förening för Akutsjukvård, är specialistföreningen för blivande akutläkare 
och färdiga specialister i akutsjukvård. Vi i styrelsen har läst igenom promemorian Ds 2017:56 
och rekommendationerna för avskaffandet av AT vid införandet av BT samt legitimation efter 
läkarexamen. 
  
Här följer SWESEMs synpunkter: 
  
Definitionen av akutsjukvård 
”Bastjänstgöringen bör i stora delar fokusera på medicinskt beslutsfattande inom olika former av öppen 
hälso- och sjukvård, dvs. primärvård och den icke-specialiserade delen av närsjukvården såsom 
akutmottagningar. Läkare som genomgår bastjänstgöringen bör arbeta med diagnostik och behandling 
av åkommor och sjukdomar i ett oselekterat patientmaterial. Särskilt fokus bör läggas på akuta åkommor 

samt vanliga sjukdomar hos stora patientgrupper. ” s. 55 
  
”Bastjänstgöringen bör vara reglerad avseende två tjänstgöringsställen: tre till fyra månader inom 
primärvård och tre till fyra månader inom akutsjukvård.” s. 60 

SWESEM ifrågasätter starkt benämningen att akutmottagningar är en icke-specialiserad del av 
sjukvården. Sedan 2015 är akutsjukvård en egen basspecialitet med högt ställda krav om 
kompetensnivå. Innan dess har akutsjukvård funnits som tilläggsspecialitet sedan 2008. Det 
finns idag förväntningar att sjukvården skall leverera ett specialiserat omhändertagande, detta 
gäller även det akuta omhändertagandet, varför det är motsägelsefullt att benämna 
akutsjukvård i termer som icke-specialiserad vård. 
  
Inom primärvård utgår vi generellt ifrån att det kommer finnas specialister på plats för adekvat 
handledning av nyexaminerade läkare, men detsamma går inte att generalisera för samtliga 
Sveriges akutmottagningar. Därför undrar vi vad som menas med just benämningen 
”akutmottagningar och akutsjukvård” i BT-förslaget? Vilken sorts akutmottagning menas? Är 
tanken att alla akutmottagningar skall kunna bedriva BT-utbildning? Vem skall då handleda 
BT-läkaren? Kan det vara en ST-läkare i t ex kirurgi, medicin, ortopedi som ofta bemannar varje 
linje på de akutmottagningar där flödet sorteras? 
  
Det anses generellt viktigt att frångå tidigare upplägg inom svensk sjukvård med avsaknaden av 
specialister på akuten och ett primärt handläggande av patienter av våra yngsta kolleger, 
AT-läkarna. Att BT-läkaren redan har erhållit legitimation kan vara kompetenshöjande, men 
faktum kvarstår att BT-läkaren saknar lång erfarenhet av klinisk tjänstgöring och kan inte anses 
färdiglärd vad gäller handläggning av akuta sjukdomstillstånd och medicinskt beslutsfattande. 
Detta gäller både vid start av BT och efter genomförd tjänstgöring med de målstyrda lärandemål 



som är uppsatta (exempel s. 139) då en specialistkompetens inom akutsjukvård kräver 
fullgången ST.  
  
Vi anser inte att det är möjligt att bedriva en kvalitetssäkrad utbildning av BT-läkare inom 
akutsjukvård utan just specialister inom akutsjukvård. Vi återkommer mer till varför senare. 
  
Uppnådd kompetens 
”De medicinska delmålen behöver konkretiseras av professionen i nära samarbete med lärosätena.” 

”I uppdraget bör det samtidigt säkerställas att de mål som formuleras är realistiska i förhållande till vad 
man på BT-nivå bör behärska, och att säkerställa att dessa mål är realistiska i förhållande till de ramar 
som har formulerats, annars finns risk för curriculum overload.” s. 76 
 
Med ett års BT varav ca 3 månader inom akut verksamhet bör en rimligen få en insyn i hur 
akutsjukvård fungerar generellt och under överinseende av specialist ha handlagt ett antal 
vanliga akuta sjukdomstillstånd. Detta kan ligga till grund för att i framtiden agera i sin egen 
specialitet och öka vetskapen om när man kan/bör tillkalla andra klinikers kompetens. Det går 
inte att anta att en BT-läkare hinner uppnå tillräcklig kompetens för att självständigt kunna 
handlägga de vanligaste akuta sjukdomstillstånden som presenteras på en akutmottagning. Inte 
heller att den erhållna kompetensen skall bibehållas under sin läkarkarriär utan att upprätthållas 
fortlöpande inom ämnet akutsjukvård.  
 
Vi i SWESEM ser fram emot en inbjudan för att delta i framtagandet av de medicinska 
kompetenskrav som behövs för att säkerställa en realistisk nivå inom BT-tjänstgöringen 
akutsjukvård.  
  
”Promemorians bedömning: Socialstyrelsen bör föreskriva om krav på att bedömning av uppnådd 
kompetens enligt målbeskrivningen bastjänstgöring 

–  ska genomföras av kliniskt verksamma läkare som utbildats i bedömning och handledning” s. 63 

Återigen tolkar vi att kliniskt verksamma läkare inte nödvändigtvis syftar på ST-läkare eller 
specialister i akutsjukvård, utan kan vara vilken kliniskt verksam läkare som helst på en enskild 
akutmottagning. Detta vore att frångå den inriktning som svensk akutsjukvård går mot, det vill 
säga akutläkardrivna akutmottagningar. Alla sjukhus och akutmottagningar är inte där än vilket 
innebär att vid BT införande ställs lägre krav på utbildningskvaliteten för placeringen 
akutsjukvård enligt promemorians förslag. 
  
Lärandemålen 
”I promemorian föreslås att bastjänstgöring ska utformas som en separat tjänstgöringsdel inom ramen 
för läkarnas specialiseringstjänstgöring.” s. 45 

”Bastjänstgöringen föreslås, i likhet med den övriga specialiseringstjänstgöringen, utformas som en 
målstyrd utbildning där kompetensen tillgodogörs genom främst klinisk tjänstgöring.” s. 46 



”För en uppfyllnad av vissa lärandemål skulle det eventuellt behövas kurser eller andra 
utbildningsaktiviteter” s. 51 
  
”Den grundläggande kompetensen ska sedan utvecklas under fortsatt specialiseringstjänstgöring. Vissa 
lärandemål kan tas bort från nuvarande ST-föreskrift, medan vissa mål är så viktiga att de behöver 
inkluderas under både den föreslagna bastjänstgöringen och den fortsatta 
specialiseringstjänstgöringen.” s. 60-61 

  
Målbeskrivningen för BT (s 54, kapitel 5.5) inbegriper följande tio lärandemål: 
 

 –  akuta, livshotande sjukdomstillstånd   
 –  vanligaste sjukdomstillstånden   
 –  medarbetarskap och ledarskap   
 –  etik, mångfald och jämlikhet   
 –  vårdhygien och smittskydd   
 –  lagar och föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation   
 –  kommunikation   
 –  sjukdomsförebyggande arbete   
 –  läkemedel   
 –  övriga kompetenser.   

  
Där flera av lärandemålen i dagens föreskrifter för ST (SOSFS 2015:8) har kurskrav specificerat 
för att uppnå målstyrd kompetens (a1, a2, a6 samt b1, b2, b3). Då dessa lärandemål hamnar 
inom ramen för BT innebär det att mycket av den kliniska tjänstgöringstiden, som enligt 
promemorian skall prägla BT, kommer gå åt till att genomföra kurser som annars spridits ut 
under den totala tjänstgöringstiden under ST på minst fem år. Detta måste även påpekas kan bli 
kostsamt för arbetsgivaren under en kort tjänstgöringstid, särskilt om tillgodosedd kompetens 
ger minimikrav på 6 månaders BT.  
  
Hur den föreslagna progressionen inom grundutbildning – BT – ST skall se ut vad gäller 
lärandemålen måste bli tydliga i föreskriften och var i tjänstgöringstiden som kurskraven ställs 
(s. 61). Det är viktigt att det inte inom BT ställs allt för stora krav på utbildningsaktiviteter i form 
av tex kurser. Den beräknade tiden på ett år är knapp för måluppfyllelse och om mycket tid 
måste ägnas åt icke-kliniska utbildningsmål, kommer det bli svårt att uppnå den kliniska 
kompetensnivå som ändå BT syftar till. 
  
Lärandemål om akuta, livshotande sjukdomstillstånd och de vanligaste 
sjukdomstillstånden 
”Det bedöms grundläggande för en läkare att ha kompetens att diagnostisera och initialt behandla akuta, 
livshotande sjukdomstillstånd samt de vanligaste sjukdomstillstånden. Kunskaper inhämtade under 
läkarutbildningen behöver breddas och fördjupas medan färdigheter och förhållningssätt behöver tränas 



under bastjänstgöringen med syftet att stärka förmågan till medicinskt beslutsfattande och underlätta 
övergången från student till verksam legitimerad läkare.” s. 56 

Trots att BT-läkaren har erhållit legitimation under grundutbildningen och kan förväntas ha 
teoretisk kompetens om många akuta sjukdomstillstånd anser vi i SWESEM att det är mycket 
begränsat vad som kan uppnås i adekvat kompetens för att självständigt kunna handlägga 
samtliga akuta, livshotande sjukdomstillstånd under en så kort tjänstgöring som tre till fyra 
månaders akutsjukvård. Särskilt om denna bedrivs på en akutmottagning med selekterat 
patientunderlag, utan tillgång på akutläkarspecialister (vilket inte specificeras i promemorian). 
  
Vidare under detta stycke nämns ingenting om krav på handledning då BT-läkaren självständigt 
skall träna och bredda sina teoretiska kunskaper i akuta situationer. Att det är viktigt med 
handledning förekommer däremot under lärandemålet ”Medarbetarskap och ledarskap” s. 57. 
  
Handledning under BT 
”Lärandemålen ska ses i ljuset av att de ska utföras självständigt i yrkesrollen som legitimerad läkare till 
skillnad från tidigare verksamhetsintegrerat lärande i studentrollen under handledning.” s. 56 

”Vårdgivare ska för bastjänstgöringen, i likhet med specialiseringstjänstgöringen, ansvara för att de 
vårdinrättningar som erbjuder BT- tjänster också uppfyller förutsättningar för en tjänstgöring av hög och 
jämn kvalitet.” s. 67 

Det anses generellt viktigt för nyutbildade läkare att erhålla direkt klinisk handledning på akuten 
för att säkerställa patientsäkerheten. Som promemorian nämner har IVO riktat kritik mot att 
AT-läkare arbetar självständigt på akuten: 
  
”Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har i ett principbeslut uttalat sig om studenter och AT-läkare 
på akutmottagningar. Enligt beslutet kan läkare under utbildning inte förväntas ha uppnått de mål som är 
ställda som krav vid avslutad AT. Det är därför inte förenligt med god och säker vård att läkarna har eget 
ansvar för patienters vård och behandling eller att de arbetar självständigt på akutmottagning.” s. 80 

Det nya förslaget på legitimation efter examen kommer innebära att BT-läkaren är ansvarig för 
sina medicinska bedömningar men vi kan inte nog betona vikten av direkt handledning i arbetet 
på en akutmottagning. Principen från IVO borde rimligen vara densamma då den nyutbildade 
läkaren inte kan ha förvärvat tillräckligt klinisk erfarenhet från grundutbildningen. 
  
Vi är eniga med promemorians slutsats om att det nya legitimationskravet kommer ställa högre 
krav på grundutbildningen än idag med bland annat utökad verksamhetsintegrerad utbildning 
och klinisk handledning (s. 80). Det borde därför vara obligatoriskt med särskilda kurser och 
praktik inom akutsjukvård (med akutläkarspecialister) även på grundutbildningen för att höja den 
teoretiska kompetensnivån. 
  
”Det bedöms grundläggande för en läkare att ha kompetens att diagnostisera och initialt behandla akuta, 
livshotande sjukdomstillstånd samt de vanligaste sjukdomstillstånden.” s. 56 



  
Behovet av spetskompetens inom akutsjukvård är stor och skall bedömas i ljuset av att all 
annan sjukhusvård går mot allt större subspecialisering, vilket medför att förmågan till 
bedömning av ett oselekterat patientmaterial förloras. Således är det fundamentalt att läkare 
som genomför BT, för att uppnå kompetens inom ämnesområdet akutsjukvård, tjänstgör under 
handledning av specialister i akutsjukvård. 
  
Längden på BT 
”Bastjänstgöringen bör vara reglerad avseende två tjänstgöringsställen: tre till fyra månader inom 
primärvård och tre till fyra månader inom akutsjukvård.” s. 60 

”Det bedöms att det inte ska vara fler än totalt fyra tjänstgöringsställen under bastjänstgöringen för att 
BT-läkaren ska få möjlighet till längre sammanhängande placeringar, och för att kompetensen samt den 
professionella utvecklingen ska kunna bedömas.” s. 60 

Det finns en förväntan från samhället att alla läkare skall kunna basala livräddande åtgärder. 
Med stöd av detta är det mycket bra att en tjänstgöring inom akutsjukvård blir obligatorisk inom 
ramen för BT, tjänstgöringstiden tycks dock snålt tilltagen med tanke på de kunskaper man 
förväntas förvärva. Skall föreslagna högt uppsatta lärandemål uppfyllas kommer tjänstgöringen 
inom akutsjukvård behöva förlängas avsevärt. Dessutom låter det som att tre-fyra månaders 
tjänstgöring på en akutmottagning är för kort tid för att kunna bedöma kompetens och 
professionell utveckling, det kräver samtidigt arbete med utsedd handledare, som troligtvis ingår 
i jourtjänstgöring vilket kan försvåra schemaläggningen. 
  
Extern granskare 
”Den avslutande slutbedömningen ska tydligt värdera hur läkaren uppfyller samtliga mål och om denne 
är färdig att gå vidare till övriga specialiseringen. Den metod som används för slutbedömning av hela 
bastjänstgöringen kan variera hos olika arbetsgivare men ska utföras av extern bedömare.” s. 66 

Hur är det tänkt att fungera? Skall ansvaret på att utbilda tillräckligt många granskare falla på 
Landstingen? Hur kommer granskningen att ske då den kliniska kompetensen skall bedömas 
utifrån samtliga mål, tidsåtgång? Blir det risk med väntetider för att få sin BT godkänd innan en 
kan fortsätta med sin ST? 
  
Väntetider till BT och utbildningsorter 
”Förslagen syftar till att möjliggöra en stor frihet för arbetsgivare och arbetstagare att utforma lämpliga 
bastjänstgöringar. Inom ramen för bastjänstgöringen ska individuella utbildningsprogram kunna 
utformas utifrån hälso- och sjukvårdens samt arbetsgivarens behov, i kombination med läkarens behov av 
klinisk träning.” s. 46 

”Syftet med denna strävan är att möjliggöra ett flexibelt regelverk som underlättar för att bastjänstgöring 
ska kunna erbjudas på alla hälso- och sjukvårdsnivåer och vid fler vårdinrättningar än de som i dag har 
möjlighet att erbjuda AT- tjänster. Detta för att motverka att det uppstår en brist på BT- tjänster i 
förhållande till samhällets behov av specialistkompetenta läkare.” S 46 



”Genom att möjliggöra fler tjänstgöringsställen utan att reglera i vilken turordning de ska genomföras, 
och inte heller reglerade former för anställningen, ger det hälso- och sjuk vårdshuvudmännen möjlighet 
att anställa fler BT-läkare. Kvaliteten på bastjänstgöringen säkerställs genom målbeskrivningen och 
genom formerna för bedömning av uppnådd kompetens. ” s. 51 

Vi anser inte nödvändigtvis att det bereds större möjligheter för fler sjukvårdsaktörer att bedriva 
en kvalitetssäkrad BT-utbildning med införandet av BT i akutsjukvård. Vi i SWESEM anser att 
en tjänstgöring inom akutsjukvård skall ske under översyn av akutläkarspecialister och bedrivas 
på akutmottagningar med oselekterat patientflöde. Med dessa två krav kan verkligen inte fler 
vårdinrättningar erbjuda BT-tjänster jämfört med dagens AT-orter. 
  
Samtliga akutmottagningar i Sverige har som tidigare nämnts inte kliniskt verksamma 
akutläkarspecialister eller ett oselekterat patientflöde. Väntetiderna för BT kan därför bli liknande 
som för AT, eller längre om förslaget blir verklighet då det kan uppstå brist på handledare. Det 
verkar för oss bisarrt att planera för att utbilda alla Sveriges läkare som går in i en BT UTAN att 
specificera krav på akutläkarkompetens på varje utbildningsort. Promemorian nämner att 
förslaget syftar på att öka flexibiliteten men att genomföra detta på bekostnad av kvalitet och att 
gå ned i krav (när Socialstyrelsen 2015 infört en specifik basspecialitet inom akutsjukvård) är att 
förlora just kvalitet, kompetens och patientsäkerhet i det akuta omhändertagandet. 
  
  



Sammanfattningsvis välkomnar vi i SWESEM en förnyelse av utbildningssystemet för läkare, 
som innebär en modernisering och harmonisering med EU/EES-länder och en gemensam 
introduktion för samtliga läkare med legitimation, både utbildade inom och utanför Sverige. 
  
Vi ställer oss dock frågande till hur den framtida bastjänstgöringen är tänkt att organiseras 
utifrån kravet på tjänstgöring inom specialiteten akutsjukvård med ett oselekterat patientflöde 
utan samtidiga krav på akutläkarledda akutmottagningar (specialister eller ST i akutsjukvård). 
  
Vi anser inte att det är rimligt att utgå ifrån att en läkare efter slutförd BT har uppnått kompetens 
att självständigt handlägga akuta sjukdomstillstånd som är högt ställda krav med tanke på att 
det är kompetens som tillskrivs färdiga akutläkarspecialister efter genomförd ST (SOSFS 
2015:8). Det kan inte anses vara patientsäker vård. Det är inte heller rimligt att sedan behärska 
samtliga akuta sjukdomstillstånd efter en tjänstgöringstid på tre till fyra månader. För att kunna 
träna BT-läkaren i akuta situationer anser vi det av yttersta vikt att kunna erbjuda 
scenarioträning, helst på plats i den kliniska miljön.  
  
Vi i SWESEM föreslår att: 
- BT inom akutsjukvård bedrivs på akutmottagningar där det arbetar kliniskt 

verksamma akutläkarspecialister (och ST i akutsjukvård). 
- Handledaren av BT-läkaren inom akutsjukvård skall vara en ST-läkare eller specialist i 

akutsjukvård.  
- Resurser måste i samband med BT införande tillföras akutsjukvårdsorganisationen 

för att kunna utbilda och handleda samtliga BT-läkare. Tid för handledning måste 
öronmärkas och avsättas i handledarnas scheman.  

- Målbeskrivningen för BT anpassas och förtydligas till en rimlig kompetensnivå i 
förhållande till utbildningsnivå och tjänstgöringstid. Uppnådd kompetens KAN EJ 
motsvara färdig specialist i akutsjukvård.  

- Scenarioträning av akuta sjukdomstillstånd skall vara en integrerad del i den kliniska 
tjänstgöringen inom akutsjukvård. 

- Akutsjukvård som kurs och praktik erbjuds på samtliga lärosäten under 
läkarutbildningen, företrädesvis arrangerade av akutläkare. 

  
Vi ser fram emot en fortsatt diskussion kring hur BT skall kunna utformas på bästa sätt, med av 
SWESEM utsedda akutläkarspecialister delaktiga i processen. 
  
Vänligen 
SWESEMs styrelse genom 
  
Arin Malkomian, ordförande 
Hilda Hahne, sekreterare 

 www.swesem.org 

http://www.swesem.org/


                                                                                1 

 

2018-02-02 
REMISSVAR 
            Svenska Läkaresällskapet 
         Att. Susann.asplund@sls.se 
 
 
Remissvar: Bastjänstgöring för läkare, Ds 2017:56 

Sammanfattning av SFAM:s synpunkter 

- Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) välkomnar förslaget om bastjänstgöring. (BT),  
vilket vi anser skapa bättre förutsättningar för effektiv introduktion till svensk hälso- och 
sjukvård för legitimerade läkare och säkra grundläggande kunskaper för läkare utbildade 
inom och utom landet. 

- Vi bejakar ett sammanhållet utbildningssystem från student till färdig specialist 

- Vi bejakar att man får räkna in tjänstgöringstiden från BT, om den är relevant, i ST 

- Vi bejakar tanken om en progressiv utbildning och kompetensvärdering där man känner igen 
bedömningsmetoderna 

- Vi välkomnar BT som ett introduktionsår före ST där även läkare med utländsk grundutbild-
ning ingår och där den gemensamma målbilden motverkar den idag  
varierande kompetensen hos nya ST-läkare 

- Vi välkomnar förslaget om BT som en fristående första del av ST och skulle önska att legiti-
merade läkare inte bestämmer sig för specialitet redan före BT, så att de söker BT på samma 
sätt som man idag söker AT. 

- Det är bra att BT-strukturen liknar den struktur som finns för ST och föreskrifterna i SOSFS 
2015:8 

- Vi bejakar den frekventa kompetensbedömning som planeras – ju fler  
bedömningar av samma individ, desto säkrare bedömning. 

- Vi välkomnar konkretiseringen av de lärandemål som satts upp liksom utformandet av hand-
böcker. 

- Vi välkomnar att tyngden i BT läggs på färdighetsträning. 

- Vi hoppas att BT med nationella mål ska göra det lättare för verksamhetschefer att välja 

bland sökande till ST och att de jämförelser som görs mellan individer blir mer rättvisande. 

 

Vi har följande invändningar mot förslaget: 

- SFAM anser att 3–4 månaders BT inom primärvård är otillräckligt. Vi föreslår i  

stället 5–6 månader tjänstgöring i primärvård. 

 

Svensk förening för allmänmedicin  Telefon kansli  +46 8-23 24 05 Bankgiro  5459-4866 
Box 503  E-post kansli         kansli@sfam.se Org nr  802009-5397 
S-114 11 Stockholm  Hemsida www.sfam.se 
Besöksadress: Grev Turegatan 10 E     
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-   Dimensioneringen av BT måste ske nationellt och att det är viktigt att antalet BT-  
   platser anpassas till mängden nyutbildade läkare inom och utom landet 

- Innan BT införs måste behovet av kompetenta och utbildade handledare vara säkrat. 

- Vi anser att BT, precis som ST, skall kvalitetssäkras genom förskrift med krav på återkom-

mande extern granskning. 

- Primärvården är för närvarande underbemannad och hårt ansträngd. Tillkomst av nya upp-

gifter i samband med införandet av BT kräver utökade resurser. 

Kommentarer 

Tjänstgöringen 

Vi föreslår att BT ska innehålla 5–6 månaders tjänstgöring i primärvård, i stället för de 3–4  
månader som promemorian föreslår. 

Ett av skälen till detta är att de flesta lärandemål som promemorian föreslår är möjliga att uppnå 
genom tjänstgöring inom primärvård. Det gäller 

- Vanligaste sjukdomstillstånden 

- Kommunikation 

- Medarbetarskap och ledarskap 

- Etik, mångfald och jämlikhet 

- Lagar och föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation 

- Sjukdomsförebyggande arbete 

- Läkemedel 

- Vårdhygien och smittskydd 

- Övriga kompetenser 

Ett annat skäl till att vi föreslår längre tjänstgöring inom primärvård än promemorian är att stora 
strukturella förändringar är på väg att införas i sjukvården. Primärvården kommer att utgöra  
basen i sjukvården i linje med utredningen Effektiv vård och den pågående statliga utredningen 
God och nära vård. 

För att kunna se baskompetensen och bedöma progressionen är det viktigt med kontinuitet un-
der handledningen. I promemorian talas om möjligheten att förlänga eller förkorta BT. Vår  
erfarenhet säger att det är svårt för huvudhandledare att bedöma kompetensutvecklingen på  
3–4 månader. Under så kort tid kommer läkaren inte heller att kunna se merparten av de vanliga 
sjukdomstillstånden. 

Med längre tjänstgöringstid finns möjlighet att sätta in speciella insatser, t ex språkundervisning, 
kompletterande konsultationsträning mm och kontrollera resultatet av dessa. 

 

Vi anser att det är en fördel om akutsjukvårdsplaceringen görs under slutet av BT eftersom ar-
betstempot är högre inom akutsjukvården. 

Den tjänstgöringstid läkaren kan räkna in i BT är otydligt beskriven i promemorian. Tidigare 
tjänstgöring måste vara planerad och handledd och varje handledningstillfälle ska vara  
dokumenterat så att handledningen kan styrkas. 

En fråga som måste besvaras är hur läkare med flera års tidigare hyrläkarverksamhet skall  
hanteras.  
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Ytterligare en fråga är vem som ska godkänna en läkares BT. Handledare på de enskilda enhet-
erna i samråd med BT-studierektor eller en central instans? 

SFAM anser att BT ska betraktas som en separat tjänst och inte kopplas till efterkommande ST. 
En möjlighet kan dock vara att koppla BT till legitimationen. I annat fall finns risk att läkarna  
väljer specialitet av taktiska skäl och sedan hoppar av. 

Delar av tjänstgöringen inom BT bör kunna tillgodoräknas i fortsatt ST, förutsatt att dessa delar 
täcker de delmål som finns i den kommande specialitetens målbeskrivning. 

Vi anser att det är nödvändigt med obligatorisk psykiatriplacering. Forskning har visat att läkare 
uppfattar patienter som besvärliga och att de blir mindre patientcentrerade, mindre benägna att 
ta patienten på allvar och lyssna om patienten söker för psykiska besvär. 

Teoretisk utbildning 

Flera av a- och b-kurserna i ST kan med fördel genomföras under BT. Kurserna bör i möjligaste 
mån styras av professionen, vara målstyrda och kunna bedömas och redovisas med avseende på 
utfall. 

Följande kurser kan bli aktuella under BT: 

- Kommunikationsteori och konsultationsträning enligt patientcentrerad metod. Konsul-

tationsträning måste ingå för att belysa ett patientcentrerat arbetssätt. Examinering 

skall göras med hjälp av ljud- eller videoupptagning i praktisk vardag av tränade bedö-

mare. 

- Lagar och andra föreskrifter inom hälso- och sjukvården. Sådan utbildning hör mer 

hemma under BT än under ST. 

- Medarbetarskap och ledarskapsutbildning. Kan påbörjas under BT och är speciellt viktigt 

för förståelse av hälso- och sjukvårdens organisation. 

- Etik, mångfald och jämlikhet kan med fördel läggas under BT 

- Vårdhygien och smittskydd 

- Sjukdomsförebyggande arbete 

- Läkemedel 

- Försäkringsmedicin, vilket redan idag finns under AT. 

Handledning och extern validering 

Man måste räkna med en ökning av antalet handledare och huvudhandledare för BT. Redan idag 
saknas kompetenta handledare och det finns inga formella krav på handledarutbildning förutom 
för ST-handledare. 

Vi anser att utbildningen av och kompetensen hos handledare, huvudhandledare och externa 
värderare bör definieras nationellt, så att BT blir uniform i Sverige. Någon form av certifierings-
system behöver utarbetas för att säkerställa det och examination av färdigutbildade handledare, 
huvudhandledare samt externa värderare är viktigt.  Det är en omfattande utbildning, som 
måste ske inom de närmaste två åren och som kräver resurser, vilket kan medföra att sjukvårds-
produktion kan komma att minska. Förutom grundläggande handledarutbildning är det viktigt 
att handledaren deltar i regelbunden fortbildning för handledare och får tid avsatt för  
uppdraget. 

Det kommer också att krävas ökade resurser till studierektorer om dessa förväntas delta i orga-
nisationen för BT-organisationen och utbilda handledare, huvudhandledare och externa  
värderare. 
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Det saknas externa värderare och de värderare som SFAM utbildar utför idag huvudsakligen 
Mitt-I-ST värderingar. Inför införandet av BT måste fler externa värderare utbildas och de kom-
mer att behöva rekryteras ur gruppen handledare/huvudhandledare. Att behovet ökar beror på 
att antalet formativa kompetensbedömningar enligt promemorians förslag kommer att bli 2–3 
gånger större än under AT och att BT-läkarna blir 2–3 gånger fler. Från 2020 till 2026 kommer 
dock AT och BT löpa parallellt. 

Kompetensbedömning 

Man behöver följa kompetensutvecklingen under BT för den enskilda läkaren och kontinuerligt 
anpassa de insatser som behövs för att nå målen. Det kommer alltså i ökad omfattning att krä-
vas individuellt upplagda utbildningsplaner och en gedigen analys av kompetens, språkkun-
skaper och grundutbildning. Under BT, liksom under AT, är det också viktigt att kompetensbe-
dömning görs av läkarens förmåga att fatta självständiga beslut och ta eget ansvar. 

Vi anser det viktigt att i ett tidigt skede av planeringen och utformningen av BT koppla ihop stu-
dierektorsorganisationerna för AT/ST med ansvariga för läkarutbildningarna vid landets universi-
tet. I målbeskrivningen SOSFS 2015:8 förstärks handledarens roll genom ökat krav på regel- 
bunden kompetensvärdering av ST-läkaren med på förhand kända metoder. Dessa kompeten-
värderingsmetoder kan med fördel även användas under läkarutbildningens kliniska del och i BT. 

Grundfrågan handlar egentligen om hur helheten i det nya systemet kan garantera att den fär-
diga läkaren kan uppvisa de kunskaper, den kompetens och den professionalitet som krävs. Här 
finns i förslaget osäkerhet på flera nivåer. I promemorian har man förutsatt att grundutbild-
ningen löst sin uppgift att göra löpande bedömningar genom hela utbildningen, även av praktisk 
färdighet, så att den blivande kollegan kan får sin legitimation efter grundutbildningens slut. 

Det är tveksamt om det inom nuvarande ramar går att tänka på samma sätt när det gäller  
läkarens fortsatta utbildning. Studentkullar på 150–200 per år kommer idag ut från universiteten 
medan primärvården är kraftigt överbelastad, underbemannad och fattig på resurser. Då kan 
det bli svårt att som utbildande enhet axla ytterligare uppgifter. Det är därför nödvändigt att nya 
uppgifter medför en motsvarande resursökning. 

Kompetensbedömningsverktyg kan underlätta bedömningen för handledare, huvudhandledare 
och externa värderare, minska subjektiviteten i och möjliggöra dokumentation. Forskning har 
visat att om man använder validerade verktyg vid flera tillfällen och om bedömningen görs av 
flera olika bedömare under en begränsad tidsperiod ökar säkerheten i bedömningen. 

Bedömningsinstrument 

Det saknas validerade verktyg för kompetensbedömning. För närvarande finns endast ett valide-
rat verktyg för svenska förhållanden: Multi Source Feedback (MSF-läkare), som tagits fram i sam-
verkan med SFAM. Ett s k progressionstest som testar teoretiska kunskaper med vissa tidsinter-
vall är på väg att valideras. 

Det är av stor vikt att tillgängliga instrument valideras för svenska förhållanden och att forskning 
sker inom detta område. Läkarstudenter och utbildningsläkare (AT, BT, ST) har rätt att veta vilka 
värderingsverktyg som används och att de är anpassade /validerade till svenska förhållanden. 
Det är en fördel om samma instrument används inom grundutbildning, BT och ST. Detta ger  
möjlighet att tillgodose målet om progression och att bedömningen sker ”med på förhand kända 
metoder”. 

SFAMs råd och nätverk arbetar aktivt med att utveckla olika metoder för kompetensutveckling. 
Ett arbete för kvalitetsgranskning av kurser och handledare i området personcentrerad kommu-
nikation har påbörjats inom ett inom SFAM nybildat konsultationsnätverk. 
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Studierektorsenheterna i Sverige arbetar för närvarande aktivt med att introducera kontinuerlig 
bedömning i ST. De instrument som oftast kommer till användning är MiniCex, DOPS, Specialist-
kollegium, Case-metodik, OSCE och Multi Source Feedback (MSF). 

En möjlighet kan också vara att pröva och utvärdera examinering enligt den metod som används 
av Royal College of General Practioners i Storbritannien inkluderande OSCE och bedömningar av 
inspelade konsultationer från praktisk verksamhet och med verkliga patienter. Bedömningarna 
är nationellt överenskomna vad gäller mål och metoder och möjliggör likvärdiga och jämförbara 
bedömningar. 

Vissa regioner, (ex Västra Götaland) har sammanställt ”verktygslådor” anpassade till svenska för-
hållanden och kombinerade med handledarinstruktioner. Ett arbete pågår för att introducera 
dessa instrument inom AT-utbildningen. I detta avseende finns alltså viss beredskap inför BT vad 
gäller kompetensbedömningar. 

Extern granskning av utbildningens kvalitet 

För att uppnå god och jämn utbildningskvalitet krävs att BT regelbundet blir föremål för extern 
granskning av arbetsplatsens förutsättningar att utbilda. Vi anser därför att det för BT, liksom för 
ST, skall finnas en föreskrift om obligatorisk och återkommande extern granskning av utbild-
ningskvaliteten vid de enheter som har läkare under BT. Vi sådan extern granskningen bör Lipus 
och Läkarförbundets metod för SPUR-inspektion användas. 

Godkännande av BT 

I promemorian föreslås att intyg om genomförd och godkänd BT skickas in till Socialstyrelsen när 
läkaren ansöker om specialistkompetens. SFAM anser att detta bör ske tidigare för att säker-
ställa att ingångskraven är uppnådda när ST påbörjas. 

Vi är kritiska till förslaget att BT skulle godkännas tillsammans med uppnådd specialistkompe-
tens. Då finns en möjlighet att ”glida in på en ST” utan formell kompetens. Om man istället 
kopplar BT till legitimationen undgår man detta problem. 

Dimensionering 

Utöver att lärandemålen utarbetas på nationell nivå anser vi att beslut om dimensionering ska 
ske nationellt. Det är viktigt att antalet BT-tjänster anpassas till antalet utbildade både i Sverige 
och från Europa så att det inte blir väntetider till BT. 

Vi befarar också att den BT-organisation med inslag av nationell styrning som skymtar i förslaget, 
är alltför stor för mindre vårdgivare. Enligt vår mening är detta en uppgift för landsting och reg-
ioner. 

 

För Svensk förening för allmänmedicin 

 
 

SFAM:s Utbildningsråd  Hanna Åsberg, SFAM:s ordförande 



 

      YTTRANDE  

2018‐02‐06 

 

Svensk förening för anestesi och intensivvårds (SFAI) yttrande om Ds 2017:56 

SFAI har tagit del av promemorian ”Bastjänstgöring för läkare” Ds 2017:56 som redogör för 

införandet av en ny form av introduktion till kliniskt arbete för läkare.  

SFAI välkomnar förslaget med strukturerad introduktion till svensk hälso‐ och sjukvård i form av 

Bastjänstgöring (BT). Vidare anser SFAI att det är en fördel att ett obligatoriskt tjänstgöringsavsnitt 

vid specialisering inför för alla läkare oavsett från vilket land man genomgick sin grundutbildning. 

SFAI anser att den reglerade tjänstgöringsplaceringen akutsjukvård inom Bastjänstgöring för läkare 

ska innehålla tjänstgöring inom anestesi och intensivvård för att bygga vidare på läkarprogrammets 

mål med att en läkare ska självständig diagnostisera och inleda behandling av akuta livshotande 

tillstånd. Hantering av akuta livhotande tillstånd är en grundfärdighet inom anestesi och intensivvård 

och specialiten bedriver utbildning om dessa redan idag både på grundutbildningen för läkare och 

allmäntjänstgöringen (AT) redan idag. Specialiteten anestesi och intensivvård finns på de flesta 

slutenvårdsenheter, varför tjänstgöring under akutvårdsplaceringen är möjlig att utföra. 

Vidare anser SFAI att vårdinrättningar som bedriver Bastjänstgöring för läkare ska regelbundet 

genomgå extern granskning för att säkra kvaliteten av Bastjänstgöringen.  

Slutligen anser SFAI att vårdgivare ska erbjuda Bastjänstgörings platser i tillräckligt antal för att 

undvika långa väntetider för läkare att få en anställning både under övergångsperioden mellan AT 

och BT och när AT upphör. 

 

Å SFAIs vägnar 

Miklos Lipcsey 
Vetenskaplig sekreterare 
Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) 
Verksamhetsområde Anestesi och Intensivvård 
Akademiska sjukhuset 
751 85 Uppsala 



Från: Erger Thomas
Till: Susann Asplund
Kopia: erik.ahlstrand@regionorebrolan.se
Ärende: Ds 2017:56 Bastjänstgöring för läkare
Datum: den 23 januari 2018 11:42:07

Thomas Erger, ST-läkarrepresentant i Svensk Förening för Hematologi
 
Vi anser att förslaget generellt sett är bra. Att flytta AT:n till efter legitimationen är en rimlig
åtgärd när många läkare som börjar arbeta i Sverige inte är utbildade här.
 
Vi hoppas också att flaskhalsen AT försvinner och att fler kollegor kan börja sin
specialistutbildning tidigare utan att behöva vänta på en AT plats. För det krävs dock att det
antingen tillhandahålls tillräckligt med BT platser eller att möjligheten finns att tillgodoräkna sig
tjänstgöringstider innan ST som en sorts BT ”gråblock”. Eftersom man i förslaget betonar att BT
anställningsformerna ska regleras så lite som möjligt skulle vi gärna vilja se möjligheten att vid
behov sätta ihop en BT genom olika ”vik ul” placeringar, även om det inte är det optimala
tillvägagångssättet.
 
Det vi ser problem med är för det första att ändringen av specialiseringstjänstgöringen kommer
att medföra vissa ändringar i SOSFS 2015:8 och vi bedömer det som mindre lyckad att ha tre
parallella system i bruk under perioden 2020-07-01 till 2022-04-30. Vi efterlyser därför tydliga
övergångsregler för den perioden.
 
För det andra har vi inte sett att man har kommenterat interaktionen mellan artikel 25.3a
yrkeskvalifikationsdirektivet och förlängningen av ST:n till 5,5 år i patientsäkerhetsförordningen.
Om man även fortsättningsvis bara får tillgodoräkna sig hälften av minimitiden av en tidigare ST
anser vi att det finns risk att en andra specialiseringstjänstgöring förlängs, vilket utifrån
formuleringar inte verkar vara intentionen.
 
Vi ser också generellt ett problem med att slå fast att minimitiden för en ST är 5,5 år.
Erfarenhetsmässigt brukar minimitiden vara normerande och den genomsnittliga ST-läkaren
kommer att förväntas klara sin ST på 5,5 år, även om man inte kan förkorta BT:n. Vi är medvetna
om att utbildningen ska vara målstyrd, men vi ser en signifikant risk att man vid upplägg av ST
kommer att planera för enbart 5,5 års utbildning. En följd av det kan vara att de delarna av ST:n
som har definierade tider kommer att vara den tiden, t.ex. 1 år BT och 2 år Common Trunk, och i
den situationen blir det enbart 2,5 år över för t.ex. hematologi. Det kan inte vara meningen att
man som ST-läkare tillbringar mindre tid med det man specialiserar sig inom än med mer
allmänna ämnen.
 
Ett förslag hur man kan undvika dessa problem är att ha en tydligare separation mellan BT och
ST. Om man reglerar på så sätt att Socialstyrelsen inte godkänner specialistansökan utan att
sökande har intyg på mål från BT och att BT tiden inte kan inräknas i ST:n borde de ovanstående
problem med förlängning av och inräkning av BT-tiden i ST-tiden försvinna.
 
 
Vänliga hälsningar,
 
Thomas Erger

mailto:susann.asplund@sls.se
mailto:erik.ahlstrand@regionorebrolan.se


ST-läkarrepresentant
Svensk Förening för Hematologi
 
 



Yttrande från Svenska Infektionsläkarföreningen (SILF) 2018-01-29 

Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56) 

 
SILFs viktigaste synpunkt 
 

SILF anser att lärandemålet ”vårdhygien och smittskydd” skall utvidgas till 

”vårdhygien, smittskydd och ansvarsfullt användande av antibiotika”.  

Detta då vi i Norden har en strategi för antibiotikabehandling som saknas i många 

andra länder. Sveriges regering tog i april 2016 beslut om en nationell strategi för 

arbetet mot antibiotikaresistens. I denna strategi ingår vårdhygien, smittskydd samt 

även ansvarfullt användande av antibiotika. Sverige har redan innan detta 

regeringsbeslut varit ett föregångsland avseende dessa frågor. SILF anser att det är 

angeläget att tillägget ”och ansvarfullt användande av antibiotika” skall vara 

inkluderat i detta lärandemål under BT då alla de tre punkterna är lika viktiga i arbetet 

mot antibiotikaresistens. BT kommer också att utgöra den gemensamma grund som 

alla i Sverige verksamma läkare har och alla kliniskt aktiva läkare förskriver 

regelbundet antibiotika. Lärandemål för denna punkt måste då kompletteras något 

(sidan 58).  

 
 
Bakgrund 

De huvudsakliga förslagen i promemorian är att; 

 införa en strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård som ett 
obligatoriskt tjänstgöringsavsnitt inför specialisering för alla läkare oavsett från 
vilket land man har sin läkarexamen 

 introduktionen ska benämnas bastjänstgöring (BT) och utformas som en 
fristående första del i läkarnas specialiseringstjänstgöring 

 BT, ska utformas som en målstyrd utbildning där kompetensen tillgodogörs 
genom främst klinisk tjänstgöring. 

 
 
Promemorians förslag bygger på antagandet att en förändrad läkarutbildning enligt 
utredningsförslag (Läkarutbildningsutredning, SOU 2013:15) genomförs. I detta 
förslag förlängs läkarutbildningen till sex år och examen innebär samtidigt en 
godkänd läkarlegitimation, en i sig mycket stor förändring och utmaning för 
universiteten. Det kommer att kräva ett närmare samarbete mellan Universiteten och 
landets vårdgivare avseende bedömningar, handledning och examen av studenter. 
Det formella behovet av Allmäntjänstgöring (AT) för att få legitimation skulle då 
försvinna varför denna på sikt kan avskaffas.  
I Sverige idag har en stor del av de nyutbildade läkarna en examen och legitimation 
från utländska Universitet, dessa läkare kan idag inte erbjudas den introduktion till 
svensk sjukvård som AT innebär.  
 
 



SILFs yttrande 

SILF ställer sig positiv till promemorians huvudsakliga innehåll gällande att stödja 
läkarnas progressiva utveckling från läkarexamen/legitimation- BT och 
specialiseringstjänstgöringen (ST). 
 
Att samtliga läkare i Sverige, oavsett vilket land man har fått sin grundutbildning, får 
en grundläggande målstyrd och tydligt kliniskt orienterad utbildning under 
handledning är ett mycket bra förslag. AT, för de med läkare som saknar legitimation 
efter läkarexamen är en mycket bra grund att stå på inför ST och ersätts nu av det 
något kortare BT. Det är bra att det poängteras att BT främst skall genomföras 
genom kliniskt, patientnära arbete. Det är förmågan att fatta beslut efter adekvat 
utredning och att lära sig att navigera och verka som läkare i det svenska 
sjukvårdsystemet som är det främsta målet.  Detta gör att man bör minska antalet 
lärandemål och endast inkludera det som är mest grundläggande.  Därför föreslår 
SILF att antalet lärandemål minskas enligt nedan. Annars finns stor risk att viktig 
klinisk tjänstgöring får prioriteras bort till förmån för kurser och seminarier.  
 

De viktiga grundläggande målen att bemästra inför ST är följande; 

- Akuta livshotande sjukdomstillstånd 

- Vanligaste sjukdomstillstånden 

- lagar och förordningar 

- smittskydd och vårdhygien och ansvarfullt användande av antibiotika 

(tillägg enligt SILFs förslag, se ovan) 

- övriga kompetenser 

De övriga lärandemålen bör flyttas till ST för att ge mer utrymme åt patientnära 

kliniskt arbete.  

 
Vi tror att fler formativa bedömningar behövs men att förslaget med en avslutande 
kliniskt utformad samlad bedömning efter varje placering samt en extern 
slutbedömning säkerställer att detta mål uppnås. Specialistkollegium är infört under 
ST över i princip hela riket och fungerar mycket bra. Detta hade varit ett bra sätt att 
bedöma läkare inför den samlade bedömningen i slutet av varje placering. En ensam 
handledare eller extern bedömare upptäcker inte alltid de svagheter och styrkor som 
BT-läkaren bör uppmärksammas på för att utvecklas och godkännas. 
   
Tjänstgöringar inom primärvård och akutsjukvård samt ytterligare valfritt 
tjänstgöringsställe är ett klokt förslag. Psykiatrins viktiga plats betonas särskilt men 
det framgår inte tydligt i promemorian vem, hur och när det skall bedömas att läkaren 
möter tillräckligt mycket patienter med psykiatrisk problematik. Det bör klargöras, 
annars finns stor risk att denna viktiga del av BT kan komma att behandlas 
styvmoderligt.  
 
BT bör vara fristående från ST av flera skäl. BT är den gemensamma grund läkarna 
skall ha inför ST, de bygger på varandra och ger den progression vi vill se. SILF 
föreslår att en godkänd examen från BT skall vara ett krav för att påbörja ST. Ett 
godkännande av BT från Socialstyrelsen kan inkomma efter att ST har påbörjats. 



Idag finns en praxis att läkare vikarierar en tid innan de erbjuds en ST. Detta 
förfarande fungerar bra och ger en möjlighet för båda parter att inse att de passar för 
varandra.  Få verksamheter skulle ge en obeprövad kollega integrerad BT och ST-
tjänst utan föregående vikariat. Skulle den typen av integrerade BT/ST-tjänster 
behöva skapas finns en risk att tiden från läkarexamen till färdig specialist blir ännu 
längre. Om BT blir en självständig tjänstgöring innan ST påbörjas behöver inte ST-
föreskriften (SOFS 2015;08) skrivas om.  
 
 
Tjänstgöringstiden för BT bör i normalfallet alltid vara 12 månader av flera skäl. Rent 
logistiskt, organisatoriskt och administrativt, är det en stor fördel om placeringarna 
kan utformas efter en gemensam schematekniskt utformad matris inom landstingen. 
Dessa kommer i grunden att vara tidsstyrda av praktiska skäl, men självklart också 
målstyrda, precis som ST. Vid ett sådant upplägg säkras kontinuerlig handledning 
och utvärdering med formativa och samlade bedömningar och en slutlig med extern 
bedömning, det skapas ett flyt.  
Så kallat gråblockande försvårar bedömningar och helhetsbedömningar. Skall det 
fungera att göra BT genom egna vikariat (gråblock) måste det sanktioneras av lokal 
BT-studierektor eller liknande innan sådan tjänstgöring påbörjas. Detta kan komma 
att kräva stora resurser och det finns en risk att utbildningskvaliteten på BT försämras 
och blir svår att bedöma vid gråblockande. 
Redan idag kräver ST-utbildningens omfattande curriculum att ST uppgår till minst 
fem år. Förslaget att BT och ST kan kortas till fem år och sex månader är orealistiskt 
och kommer att leda till att vi examinerar sämre specialister i framtiden. Vid brister 
eller mycket frånvaro pga. kursbehov etc. bör BT istället förlängas. Ett upplägg av BT 
som låter de med störst kursbehov och därmed ofta sämre grundförutsättningar att 
nå målen skulle få kortare klinisk tjänstgöring vore olyckligt.  
 
BT bör precis som ST genomgå extern granskning.  
 
 
Övriga viktiga synpunkter: 
 
Föreskriften bör skrivas på ett övergripande, enkelt och tydligt vis som skapar frihet 
att lägga upp BT på det sätt som passar den aktuella arbetsgivaren. Rimligen 
kommer AT-organisationerna i landstingen ta över BT, där finns fungerande 
strukturer och nätverk. Handboken bör vara informell och fungera som ett handfast 
stöd under BT. Rimligen bör BT-läkaren sköta sin egen dokumentation och dela den 
med BT-organisationen.  
 
Det är klokt att låta ST-läkare fungera som handledare i BT.  
 
Sammanställt för Svenska Infektionsläkarföreningen 
 

Jonas Ahl   Vidimerat 
Överläkare, PhD   Anita Hällgren 
VO Infektionssjukdomar  MD, PhD 
SUS, Malmö   Vetenskaplig sekreterare 
    SILF 

 



Svensk Kirurgisk Förenings remissvar på departementspromemorian 
Bastjänstgörning för läkare Ds 2017:56 
 
Svensk Kirurgisk Förening välkomnar att man beaktar  behovet av att anpassa den svenska 
läkarutbildningen till den europeiska.  
 
Vi anser samtidigt att den legitimerade läkare som genomgått en AT-tjänst har fått en bred 
klinisk bas som gör dem väl rustade inför den kommande specialistutbildningen.  
 
Enligt förslaget kommer den kliniska utbildningen som nu utgörs av AT att täckas dels genom 
förlängd grundutbildning och dels genom bastjänstgöring i början av specialistutbildningen. 
 
Vi tycker att det låter bra att förlaget ”syftar till att möjliggöra en stor frihet för arbetsgivare och 
arbetstagare att utforma lämpliga bastjänstgörningar” och att individuella utbildningsprogram 
ska ”utformas utifrån hälso- och sjukvårdens samt arbetsgivarens behov, i kombination med 
läkarens behov av klinisk träning” (punkten 5.3 sidan 46). Vi hyser dock viss oro över att 
arbetsgivarens behov, i första hand av att täcka brister i bemanningen, kommer att prioriteras 
över läkarens utbildningsbehov.  
 
Vidare anser vi att det är viktigt att klart tydligörs att de delar av bastjänstgöringen som ges inom 
den specialitet man fortsätter att specialistutbilda sig i verkligen beaktas vid ansökan om 
specialistkompetens.  
 
Det är också rimligt att de obligatoriska placeringarna görs inom primärvård och akutsjukvård. Vi 
är dock oroade över att den placering inom kirurgi som är obligatorisk inom AT nu försvinner i 
bastjänstgöringen. Vi håller inte med skrivelsen att detta ”inte kommer att leda till påfallande 
negativa konsekvenser” (punkten 7.7 sidan 97). Vi är inte främst oroliga för att ”bemanning och 
rekrytering” till de kirurgiska specialiteterna ska minska, även om det sannolikt kommer att göra 
det. Vi tycker dock att det är anmärkningsvärt att läkarnas kliniska kompetens inom kirurgi inte 
har beaktats, i synnerhet som om det har beaktats när det gäller psykiatrin (sidan 98). Att den 
obligatoriska placeringen inom kirurgi försvinner kommer onekligen att leda till att 
kompentensen att bedöma kirurgiska tillstånd kommer att minska hos de framtida svenska 
läkarna. Till saken hör också att de nuvarande målbeskrivningarna inom både allmänmedicin och 
akutsjukvård inte specifikt berör kirurgiska färdigheter utan är tämligen svepande när det gäller 
vilka tillstånd som läkarna ska kunna handlägga. Vi tycker därför att det är nödvändigt att 
specifika kirurgiska delmål införs inom allmänmedicin och akutsjukvård om den kirurgiska 
placeringen inte längre blir obligatorisk. 
 
Inom hälso- och sjukvården pågår nu en diskussion om hur primärvården och slutenvården ska 
kunna öka förståelsen för varandras arbete. Inom den föreslagna utbildningen bör de blivande 
kirurgerna väl kunna tillgodogöra sig den kunskapen under den obligatoriska placeringen inom 
primärvården. För att säkerställa att även allmänläkarna får motsvarande utbyte bör en kirurgisk 
placering vara obligatorisk för dem, kanske inte nödvändigtvis under bastjänstgörningen men i 
alla fall någon gång under specialistutbildningen. 
 
 
 
Avseende Punkten 5.7 (sidan 71 ff)  



Svensk Kirurgisk förening välkomnar att förslaget innebär att nationella riktlinjer och handbok 
för såväl BT som de specialitetsövergripande målen i ST ska utarbetas. Vidare anser SKF att man 
även när det gäller handbok för de specialitetsövergripande målen ska beakta att de konkreta, 
bedömningsbara målen måste vara realistiska och vara en progression jämfört med läkarexamen 
vilket i promemorian betonas för endast för BT ( t ex  på sidan 76) . När det gäller de 
specialitetsspecifika målen är det viktigt att specialitetsföreningarna har en aktiv roll i arbetet. 
 
Då förslaget syftar till att harmonisera den svenska läkarutbildningen med den europeiska bör 
man också förtydliga hur specialisttjänstgöringen utvärderas. I analogi med flera europeiska 
länder anser vi att lärosäten bör involveras i examination, målbeskrivningar och kvalitetssäkring. 
Detta ökar trovärdigheten eftersom det i ett internationellt perspektiv inte är förenligt att både 
ha ett utbildnings och ett produktionsansvar samt att det föreligger en intressekonflikt då 
arbetsgivaren har båda dessa roller. Vidare föreligger en stor risk att bedömningarna av godkänd 
specialisttjänstgöring mellan enheter skiljer sig ifrån varandra särskilt då kvalitetssäkring av 
dessa saknas. Om läsosäten skulle involveras i examinationerna skulle detta medföra en mer 
likvärdig bedömning. 
 
 
Avseende Punkten 6 
Svensk Kirurgisk Förening anser det som oerhört kontraproduktivt om läkarstudenters möjlighet 
till vikariat efter termin 9 tas bort. Detta har varit ett sätt för studenter att fördjupa sina 
kunskaper och gett möjlighet att skapa sig en yrkesidentitet som läkare. Vår erfarenhet är att 
läkarstudenter som arbetar under handledning utvecklas på ett sätt som inte är möjligt under  
den verksamhetsintegrerade undervisningen. Detta kommer inte att kunna tillgodoses under 
grundutbildningen, mycket beroende på att det finns alltför lite kliniskt utrymme under 
terminerna och på sjukhus som är knutna till ett Universitet. Vikarierande läkarstudenter får ofta 
erfarenhet av avdelningsarbete, något som inte säkert kommer att täckas av BT. Läkarvikariat 
under studietiden kan således ses som ett bra komplemetn till BT. Föreskrifter för hur icke- 
legitimerade underläkare får tjänstgöra kan utarbetas, till exempel av Socialstyrelsen. 
 
 
 
 
 
För Svensk Kirurgisk Förening, 
 
 
Peter Elbe   Malin Sund  
Utbildningssekreterare   Internationell sekreterare  
 
 
 
Sara Regnér    
Ledamot  
 
 
 



    

Remissvar Dnr: Ds 2017:56 
Svensk förening för klinisk 
fysiologi 2018-01-31  

Sid: 1/1 

   
   

    

 

 
 

Adress Funktion, E-post Funktion, E-post 
www.sfkf.se  
 

Ordförande jan.engvall@regionostergotland.se 
Vice ordförande anna.ormegard@dll.se 
Sekreterare lena.k.forsberg@sll.se  
Skattmästare thomas.granath-
larsson@capiostgoran.se 
 

Sekreterare i vetenskaplig nämnd Henrik.Engblom@med.lu.se 
Sekreterare i facklig nämnd Paula.Lipponen.Anderson@lvn.se  
Sekreterare i utbildningsnämnd ragnhild.ahl@skane.se 
Sekreterare i teknisk nämnd ulrika.bitzen@med.lu.se  
Redaktör marcel.zsban@gmail.com 

 

 

 

Mottagare Svenska läkarsällskapet 

 

Angående bastjänstgöring för läkare 

 
Föreningen för klinisk fysiologi anser att det är av stort värde att införa en bastjänstgöring i samband med den förändrade 

läkarutbildningen. Det möjliggör en samordnad start och utbildningsgrund för alla läkare oavsett studieort och studieland. 
Det är även positivt att BT inte är av typen blockförordnande, utan möjliggör en flexiblare väg till anställning efter 

utbildningen.  

 
Föreningen anser att det är mycket viktigt att Socialstyrelsen utkommer med en handbok för att förtydliga lärandemålen under 

BT och de allmänna lärandemålen (A- och B-mål) för att undvika geografiska skillnader och tolkningsskillnader mellan olika 

specialitetsföreningar. 
 

De problem som man kan se är att det, under en relativt kort tid, ska uppfyllas ett stort antal lärandemål och ett mycket stort 

antal formativa bedömningar. Såsom också påpekats i utredningen föreligger stor risk för så kallad curriculum overload. 
Detta gäller såväl för BT-läkare, som för klinikerna. Det viktigaste lärmomentet är att kliniskt arbeta med patienter under 

handledning, och det är risk att det momentet försvinner i allt för många lärandemål och kurser.  

 
Den flexibla anställningen väcker även ett stort antal frågor, bland annat om hur tillsättningen av BT i praktiken kommer att 

fungera och hur det fortsatta flödet genom klinikplaceringarna kommer administreras.  

Man anger i promemorian att det är verksamhetschef och huvudhandledare som ska avgöra när det är dags för 
utbildningsläkaren att gå vidare från BT till ST, men om inte läkaren har någon hemmaklinik så saknas det en verksamhetschef 

som ska göra bedömningen. Det finns också risk för att klinikerna väljer ST-läkare som vikarierat innan ST, motsvarande en 

BT vilket kan leda till en oönskad väg till ST och en oönskad selektion av ST-läkare till vissa mer attraktiva specialiteter. 
Vi vill också påpeka problematiken kring godkännandet, beroende på vem som äger ansvaret för BT-läkaren. Det kan uppstå 

situationer när godkännandet sker för tidigt, om det innebär att man påskyndar vägen till ST på grund av ett 

produktionsbehov, men det kan också uppstå en rättsosäkerhet för utbildningsläkaren om den inte blir godkänd. 
  

Klinisk fysiologi är en relativt liten specialitet och det är svårt att bedöma utifrån promemorian hur upplägget med tillsättning 

av BT och ST kommer att påverka specialitetens möjligheter till rekryteringen. Detta behöver noggrant belysas och förtydligas 
innan förslaget träder i kraft. Vad blir konsekvenserna om man bestämmer sig för att byta till ST i en annan specialitet? 

 

Sammanfattningsvis vill vi påpeka att kliniskt patientnära arbete under handledning är det viktigaste lärmomentet, vilket inte 
får försvinna i allt för höga teoretiska ambitioner. En handbok bör utfärdas kring lärandemålen innan BT införs och frågor 

kring tillsättning, godkännande, rekryteringskonsekvenser och ekonomi bör belysas ytterligare innan BT införs. 

 
 

 

 

Stockholm som ovan 

 

Ragnhild Ahl    Jan Engvall 

utbildningssekreterare   Ordförande 
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Remissvar till att Bastjänstgöring skall ersätta AT 

Jag skriver till dig i egenskap av ordförande i Svensk Förening för Klinisk Kemi (SFKK). Tack för 
möjligheten att kommentera förslaget. Styrelsen har tagit del av förslaget för Bastjänstgörning (BT) 
efter Läkarexamen och har följande att framföra. 

Specialiteten Klinisk Kemi ansvarar, förutom för själva genomförandet av olika analyser, för att 
interagera med kliniskt verksamma kollegor i utredning av olika sjukdomstillstånd. Läkare utgör här 
en avancerad kunskapsresurs avseende sina expertområden. Svar på laboratorieanalyser spelar en 
avgörande roll i den moderna sjukvården som underlag för kliniska bedömningar och beslut. 

Som de flesta specialiteter består även Klinisk Kemi av subgrupperingar (tex hematologi, koagulation, 
osv). Svensk Förening för Klinisk Kemi (SFKK) anser därför att de som söker sig till specialiteten Klinisk 
Kemi bör ha en god praktisk klinisk erfarenhet för att kunna utföra sitt uppdrag gentemot de olika 
kliniska specialiteterna med direkt patientansvar 

Dagens svenska Kliniska Kemister har en relativt begränsad klinisk verksamhet i sin dagliga gärning. 
Deras roll är mycket knuten till laboratoriet där man är medicinskt ansvarig för en bred 
laboratoriemässig verksamhet inklusive detaljerade utlåtande baserade på en grupp olika 
specialiserade analyser. Förutom ansvar för etablerade analyser omfattar verksamheten etablering 
och utveckling av nya analystekniker. 

Klinisk Kemi i Sverige har traditionellt ett bredare ämnesområde jämfört med länder utanför Norden 
enär man i Sverige även ansvarar för diagnostisk hematologi inte bara kemiska analyser. I andra 
länder ligger ansvaret för de hematologiska laboratorieutredningarna på kliniska hematologer medan 
i Sverige bedöms detta av kliniska kemister. Därför är klinisk erfarenhet inom hematologi extra 
värdefull.  

SFKK poängterar också att lab-discipliner har fått ett mycket begränsat utrymme i läkarutbildningen 
numera när man prioriterar mjuka aspekter istället för faktakunskap. BT får därmed en extra roll för 
Klinisk Kemi därför det är ibland svårt (förvånansvärt) för kliniska kemister att få lämplig klinisk 
randning. De specialiteter som är bäst lämpade, såsom t ex kardiologi, endokrinologi och hematologi, 
är av stort intresse från många kliniska specialiteter. En väl genomförd, varierad, BT vore därför av 
nytta. 

Mot denna bakgrund anser SFKK att om AT skall avskaffas krävs det att denna del ersätts med en 
motsvarande patientnära klinisk tjänstgöring som skulle passa för framtida specialistutbildningen i 
Klinisk kemi. Den föreslagna BT bör vara tillfyllest för detta. Dock bör innehållet vara fokuserat på de 
sjukhusbundna specialiteterna där komplicerade utredningarna av olika sjukdomstillstånd 
företrädesvis sker. Tjänstgöring inom ”öppen vård” bedöms som mindre angeläget med hänsyn till 
ämnesinnehållet och den begränsade tid som BT kommer att utgöra. 

Däremot har Kliniskt Kemiska laboratorier få möjligheter att ta ansvar för placering i Klinisk Kemi 
under BT-tiden. Skälet till detta är bristen på erfarna specialister inom Klinisk Kemi som skulle kunna 
ansvara för handledande därtill att på många mindre sjukhus är den medicinska närvaron på kem-lab 
begränsad samtidigt som sådan placering ej skulle bidra till kliniska färdigheter och erfarenhet. Det 
skulle inte desto mindre vara önskvärt om klinisk kemi kan ingå som ett teoretiskt inslag i en 
seminarieserie eller dylikt under BT där så finns resurser. 

 

Lars Breimer, ordförande i SFKK, å SFKK:s styrelses vägnar 2018-01-29 
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Förslag om införande av en klinisk bastjänstgöring för läkare Ds 2017:56 

Remissvar från svensk lungmedicinsk förening (SLMF) 

Bastjänstgöringen (BT) är avsedd att ge en strukturerad yrkesintroduktion till svensk hälso- och 
sjukvård och läkaryrket för framtida läkare, oavsett i vilket land man har genomgått sin 
läkarutbildning. Införande av BT är viktig för läkare som utbildade i andra länder, samt för den 
svenska hälso- och sjukvården. Utlandsutbildade läkare har inte samma insyn i svensk hälso- och 
sjukvård som den som fått sin utbildning i Sverige. BT har möjligheter att ge en likartad grund 
för både svensk- och utlandsutbildade kollegor, vilket är positivt. 

Förslaget innebär dock i sin nuvarande utformning att BT blir en del av ST-tjänstgöring, vilket 
bedömes vara en stor nackdel, då detta kan leda till att arbetsgivare tvekar att anställa oerfarna, 
för kliniken oprövade, läkare. Konsekvensen av detta blir att många nylegitimerade läkare riskerar 
en lång tids tjänstgöring på vikariatsförordnande innan dessa läkare ens kunnat påbörja en BT 
och ST. De kommer inte att ha rätt till handledning eller kurser under vikariatsförordnande 
eftersom denna rätt är knuten till att specialiseringstjänstgöring har påbörjats. Därför kommer BT 
inte att säkra en kortare väg till specialistkompetensen. Eller kommer alternativet finnas att man 
genom vikariat innan BT skulle kunna uppnå de lärandemål som uppsätts under BT, såsom gamla 
”gråblock” och i så fall göra konstruktionen BT överflödig? 

Enligt förslaget ska BT vara godkänd innan ST kan fortsätta, men intyg om uppnådd BT-
kompetens ska skickas till Socialstyrelsen i samband med start av ST, vilket väcker följande 
frågor: Vem godkänner BT? Hur säkerställs lärandemålen? Vem i de olika verksamheterna har 
kompetens att bedöma BT-läkaren? Kan BT underkännas på lokal nivå så att ST inte kan 
påbörjas? Kan BT underkännas av Socialstyrelsen så att ST inte kan påbörjas? Intygsförfarande 
hos Socialstyrelsen för att erhålla kompetensbevis för bastjänstgöringen kan få negativa 
konsekvenser, innebärande en förlängd handläggningstid och sannolikt ställtider där läkaren och 
arbetsgivaren behöver vänta på Socialstyrelsen beslut.  

Övriga frågor med anledning av godkännandeförfarandet: Vilka incitament finns det för 
arbetsgivare att verkligen förlänga tjänstgöringstiden under BT om den enskilde läkaren inte 
bedöms uppnå målen? Vi ser en risk med att BT ibland måste förlängas kopplat till aktuell ST. 
För en f d grenspecialitet med lång specialiseringstid har förlängd BT negativa konsekvenser för 
rekrytering av nya specialister. Förslaget om att arbetsgivaren/verksamhetschef, huvudhandledare 
och lokalhandledare som ser läkaren i arbete bedömer måluppfyllnaden kan stödjas under 
förutsättning att dessa har adekvat utbildning för bedömningen och att bedömningen blir 
likriktad över landet. 

Vi ser också en risk med förlängning av minimitiden för ST till 5,5 år, inkluderande BT. 
Erfarenhetsmässigt brukar minimitiden vara normerande och den genomsnittliga ST-läkaren 
kommer att förväntas klara sin ST på 5,5 år, även om man inte kan förkorta BT:n. Vi är 
medvetna om att utbildningen ska vara målstyrd, men vi ser en signifikant risk att man vid 
upplägg av ST kommer att planera för enbart 5,5 års utbildning. En följd av det kan vara att de 
delarna av ST:n som har på förhand definierade tider, såsom. 1 år BT och 2 år Common trunk, 
kommer att dominera. I den situationen blir enbart 2,5 år ”över” för t.ex. lungsjukdomar. Det 
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kan inte vara meningen att man som ST-läkare tillbringar mindre tid med det man specialiserar 
sig inom, än med mer allmänna ämnen? 
 
Anställningsvillkor inklusive lön under BT är inte tydliga i remissen. BT-läkare kommer att vara 
mer användbar som resurs och tillgång för hälso- & sjukvården än AT-läkare och därför måste 
anställningsvillkor regleras. Risken är att kvaliteten på BT kommer att variera över landet, vilket 
inte är rimligt utan BT måste bli likvärdig avseende uppfyllande av lärandemål. Tillräckligt med 
platser för BT måste säkerställas och vi anser att BT ska separeras från ST-tjänst av ovanstående 
skäl. Verksamheter som erbjuder BT måste kvalitetssäkras på liknande sätt som verksamheter 
som erbjuder ST. 
 
Avskaffande av AT-tjänstgöring kommer leda till negativa konsekvenser för psykiatrin och 
påverka läkarnas kliniska kompetens inom psykiatri. För att motverka dessa konsekvenser, 
föreslår vi att BT-läkare tjänstgöra minst en månad inom psykiatrisk akutsjukvård och deltar i 
jourverksamhet.  

I förslaget anges också att Socialstyrelsen har för avsikt att utarbeta handbok för ” dels för 
läkarnas bastjänstgöring” (en förutsättning, enligt vårt förmenande), ”dels för de 
specialitetsövergripande delmålen i SOSFS 2015:8” (lite sent påtänkt efter tre år, anser vi, och 
överflödigt, då det dessutom redan genomförts av Läkarförbundet 2016 i skriften 
”Rekommendationer för allmänna kompetenser i ST”) 

Vi tycker också att det är problematiskt att justeringen av specialiseringstjänstgöringen kommer 
att medföra vissa ändringar i SOSFS 2015:8 och vi bedömer det som mindre lyckat att ha tre 
parallella system i bruk under perioden 2020-07-01 till 2022-04-30. Vi efterlyser därför tydliga 
övergångsregler för aktuell period. 

 

För Svensk LungMedicinsk Förening: 
Hanan Tanash   Margaretha Smith 
Vice ordförande, remissgranskare  Utbildningsansvarig  
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Stockholm 7 februari 2018 

Remissvar från Sektionen för Läkemedelslära, Svenska Läkaresällskapet 

avseende DS 2017:56 Läkares bastjänstgöring 

Vi välkomnar att läkemedelsområdet upptagits som ett område för lärandemål (sid. 59), då 
det är mycket viktigt att säkerställa läkarnas kompetens på läkemedelsområdet och att 
läkarna har god kännedom om läkemedelsarbete i det svenska sjukvårdssystemet. 

Baserat på läkemedlens centrala roll i dagens sjukvård samt läkemedelsanvändningens 
inverkan på patientsäkerheten föreslår vi införandet av en obligatorisk summativ 
bedömning/examination av lärandemålen på läkemedelsområdet i slutet av 
bastjänstgöringen. Godkänt resultat på en sådan examination skulle kunna kopplas till fri 
förskrivningsrätt. 

Sektionen för läkemedelslära önskar ett förtydligande av vad som avses med formuleringen 
annan relevant utbildning i den föreslagna förändringen i patientsäkerhetsförordningen 
2010:1369 4 kap 1§ 
 
”I bastjänstgöringen får även meriter från annan relevant utbildning och andra relevanta 
kunskaper och färdigheter tillgodoräknas.”  

Vi har svårt att se att bastjänstgöringen skulle kunna ersättas av erfarenheter från annat än 
arbete som och utbildning till läkare, och skulle vilja se ett förtydligande av detta. 

 
Sektionen för läkemedelslära inklusive specialitetsrådet i klinisk farmakologi 

Genom 

Eva Wikström Jonsson 

Ordförande sektionen för läkemedelslära; Docent, överläkare 

Klinisk farmakologi L7:03 

Karolinska Universitetssjukhuset Solna 

17176 Stockholm 

Mail: eva.vikstrom-jonsson@sll.se 

mailto:eva.vikstrom-jonsson@sll.se


 

 
 
Remissvar – DS 2017:56 Bastjänstgöring för läkare  
(S2017/06671/FS) 

 
Svensk njurmedicinsk förening har beretts möjlighet att lämna synpunkter på 
remissen, dvs förslagen i promemorian DS 2017:56 Bastjänstgöring för läkare. 

 
En grundläggande utgångspunkt för förslagen i denna promemoria är att, utifrån              
Läkarutbildningsutredningens förslag i betänkandet ”För framtidens hälsa – en 
ny läkarutbildning” (SOU 2013:15), beakta läkarnas specialisering och hur 
denna ska kunna säkerställa god hälso- och sjukvård.  

Läkarexamen, utan ytterligare krav på praktisk tjänstgöring, ska utgöra underlag 
för legitimation. Den nuvarande strukturen med allmäntjänstgöring efter examen 
ska upphöra 

I promemorian lämnas förslag om att 
 
- En klinisk bastjänstgöring (BT) för läkare införs som en första del av läkarnas 
specialiseringstjänstgöring (ST). Bastjänstgöringen ska endast behöva 
genomföras en gång 
 
- Bastjänstgöringen, i likhet med den övriga specialiseringstjänstgöring, ska 
utformas som en målstyrd utbildning där kompetensen tillgodoses genom främst 
klinisk tjänstgöring. 
 
- införa en strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård som ett 
obligatoriskt tjänstgöringsavsnitt vid specialisering för alla läkare oavsett från 
vilket land man har sin läkarexamen 
 
- Den sammanlagda tjänstgöringstiden för läkarnas specialiseringstjänstgöring, 
inklusive BT, ändras från minst fem år till minst fem år och sex månader 

 

Sammanfattning/ Synpunkter 
 
Sammanfattningsvis ställer sig Svensk Njurmedicinsk Förening generellt bakom 
förslagen i promemorian.  
BT fyller syftet att skapa ett sammanhållet system mellan den föreslagna 
läkarutbildningen på 6 år som leder till läkarlegitimation och 
specialisttjänstgöringen (ST). 
 

 



 

Svensk njurmedicinsk förening vill dock lyfta fram följande synpunkter: 
 

1. Förtydligande av akutsjukvård- innebär det tjänstgöring på 
akutmottagning eller hela akutvårdskedjan? 
Åtminstone delar av tjänstgöringen bör vara på 
akutmottagning och vara inom akut internmedicin. Alla 
oavsett specialitet kommer möta patienter med 
internmedicinska sjukdomar  
 

2. Förtydligande av anställningsförhållanden under BT krävs 
 

3. Bedömning under BT, godkännande, extern bedömare? här 
krävs förtydligande. Tjänstgöringen kan vara mellan 6 och 
12 månader, minst 3 månader akutsjukvård och 3 månader 
primärvård. Viktigt med kunskapsmål och slutbedömning 
så att alla uppnår samma mål.  

 
4. 6 månader är kort tid och kräver med stor sannolikhet 

tidigare erfarenhet om man ska kunna uppfylla de mål som 
beskrivs. Tanken är att det ska ges möjlighet att börja BT 
efter läkarexamen=legitimation. Vilken erfarenhet kan/får 
man då tillgodoräkna? Vem gör den bedömning? se även 
punkt 8 

 
5. En stor utmaning för vården framöver är att ta hand om 

äldre och kroniskt sjuka. Det är något som inte nämns i BT. 
Det finns en risk att rekrytering till specialiteter som tar 
ansvar för detta blir svårare. Något att titta närmare på? 

 
6. Det ges mindre möjlighet att komma i kontakt med 

specialiteter som inte ingår i BT- något att se över i 
grundutbildningen? 

 
7.  Idag är det väntetid mellan examen till AT och från AT till 

ST. De är tveksamt om det kommer se annorlunda ut med 
det nya systemet. Önskvärt är att BT kan påbörjas utan 
bestämd specialisering – se även punkt 2 

 
8. Läkarutbildningen ska leda till läkarlegitimation därefter 

BT. De är önskvärt att man kan påbörja BT utan bestämd 
specialisering. Om det inte finns någon tjänst inom ramen 
för BT, hur värderas då vikariat?  

 



 

9. Förtydligande vilka kunskaper som krävs inom psykiatri.  
 

10. Det finns idag forskar AT, hur fungerar det vid BT. Viktigt 
att man inte försvårar möjligheten till forskning tidigt under 
utbildningen 

 
11. Den gemensamma kunskapsbasen för ST i internmedicin, 

bör den ses över? 
 

 
 
- Det krävs en gemensam översyn av läkarutbildningen, bastjänstgöringen och 
nuvarande gemensamma mål i specialisttjänstgöringen för att säkra en 
progression. Vissa delar som nu finns i de gemensamma målen för ST kommer 
sannolikt ha genomförts innan man påbörjar sin specialisttjänstgöring. 
 
 
 
- Förslaget är 3–4 månaders block inom primärvård och akutsjukvård.  En 
fundering som framförts är att om man har 3 månaders block med samma 
startdatum 1 mars, 1 juni, 1 sept., 1dec i hela landet underlättar det långsiktig 
planering, alla roterar samtidigt. Det underlättar introduktioner, planering av 
bedömningar och ev. rotation till andra sjukhus. Möjlighet till förlängning t.ex. 
akutsjukvård 2x3 månader om det finns behov av längre placering?? 
 
 
 
 
 
Svensk Njurmedicinsk förening 
Utbildningsutskottet 
 
Sammanställt av Agneta Cassel, ordförande i SNFs utbildningsutskott 
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Remissvar till Svenska läkarsällskapet:  

Remiss – Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56)  

 

Inledning 

 

Svensk förening för nuklearmedicin (SFNM) representerar en av de diagnostiska specialiteterna, 

som i dagens sjukvård är viktig del i vårdkedjorna och i växande. Allt fler undersökningar ingår i 

olika vårdförlopp och riktlinjer. Allt fler patienter behöver få undersökning och diagnos 

snabbare. Välfungerande diagnostiska verksamheter som levererar snabba svar är därför viktigt 

för att de kliniska verksamheterna ska komma vidare i handläggning och behandling av sina 

patienter. 

Specialister i nuklearmedicin har dominerande basspecialitet i klinisk fysiologi eller radiologi. 

Flera av de diagnostiska specialiteterna har redan idag brist på specialister. Inledningsvis vill vi 

framföra att vi upplever att bastjänstgöringens plats i förhållande till de diagnostiska (och icke-

kliniska) specialistutbildningarna i stort inte alls beskrivs i dokumentet. Detta oroar oss och hur 

det kan påverka vår framtida rekrytering av ST-läkare. Se även vidare kommentarer nedan.  

 

5.3 En klinisk bastjänstgöring (BT) för läkare införs som en första del av läkarnas 

specialisttjänstgöring (ST). Den sammanlagda tiden för läkarnas specialisttjänstgöring, 

inklusive BT, ändras från minst 5 år till minst 5 år och 6 månader (sid 43). I promemorian 

föreslås att bastjänstgöringen utformas som en separat del inom ramen för läkarnas 

specialiseringstjänstgöring (sid 45). 

 

För kliniska ST blir det nog inte jättestor skillnad med BT jämfört gamla AT. De kommer att gå 

den 6 månader obligatoriska delen inom akutsjukvård och primärvård och därefter kunna ”väva” 

resterande del av BT/mål inom den kliniska specialitet man tänkt sig.  

För icke-kliniska specialiteter, som t ex radiologi och klinisk fysiologi kommer det för de flesta 

betyda att man måste förlänga ST med minst 6 mån, eller att man börjar tumma på 

målbeskrivningen för aktuell specialitet alt. för BT för att kunna ta ut specialistbevis efter 5år och 

6 mån.  

Tidigare ST-läkare inom diagnostik har från AT haft med sig värdefull klinisk kunskap från 

många olika områden, som nu inte längre är obligatorisk i BT; intermedicin, kirurgi, ortopedi, 

barn- och ungdomsmedicin samt psykiatri. Klinisk kunskap från dessa områden, samt även 

förstås från allmän medicin och akutsjukvård, är viktig för att ”spetsa” det diagnostiska arbetet. 

Det ökar förståelsen för både patientens och remittentens behov, samt inte minst för alla de som 

är multisjuka – en i sjukvården växande patientgrupp. Det bedöms inte finnas utrymme att lägga 

till nya kliniska randningar om man ska hinna uppfylla de specialistspecifika målen för ST inom 

angiven tid. Och skulle man lägga denna typ av randningar inom BT halvår 2, kommer man få 

svårt att uppfylla målen för BT som de nu är beskrivna. Vår bedömning är att behoven för 

diagnostiska ST åtminstone delvis ser annorlunda ut jämfört kliniska ST. Vi önskar tittar 

över/analyserar detta. 
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5.5 Målbeskrivning inom bastjänstgöring 

 

Målbeskrivningen för BT upplevs som mycket omfattande, och speciellt om man ska gå vidare 

till icke-klinisk ST närmast omöjlig att uppfylla med bara de två obligatoriska placeringarna.  

Vi ställer oss frågande bl. a till ”god klinisk erfarenhet av att bedöma suicidrisk samt att utföra 

särskilda undersökningar och bedömningar som underlag för att skriva vårdintyg”. Hur många 

patienter med suicidrisk man stöter på en akut- eller primärvårdsmottagning kommer ju att 

variera mycket. Enligt vår erfarenhet skulle det på de flesta ställen krävas placering inom 

psykiatrin för att man ska kunna uppnå detta mål. Enligt erfarenhet i vår grupp har man under 

sina två år AT deltagit i skrivandet av mellan 0-5 vårdintyg, och från det kan man ju inte få god 

erfarenhet! Hur många vårdintyg skrivs det i Sverige per år? Räcker dessa till för att alla BT ska 

få god erfarenhet under sin 3mån period?  För att få ”god klinisk erfarenhet av att bedöma 

suicidrisk” torde BT–läkare på de flesta ställen i Sverige behöva ” tjänstgöra minst en månad 

inom psykiatrisk akutsjukvård”. Förutom om man går ST i t ex psykiatri eller allmän medicin, 

där man har flera år på sig att samla denna erfarenhet. Vid bedömning om vårdintyg krävs ju 

dessutom goda kunskaper om psykiatrisk grundsjukdom, missbruk och dess intermedicinska 

konsekvenser. Är det rimligt att uppnå goda kunskaper i allt detta inom ett år?– eller under det 

obligatoriska halvåret i praktiken?? (och tillsammans med alla övriga mål!) För oss känns det 

därför mer rimligt att en specialist är inblandad i beslut om vårdintyg.  

Under ”lärandemål – övriga kompetenser” tas även upp andra typer av intyg, bl. a rättsintyg, 

intyg för försäkringsmedicin. För att kunna utföra dessa uppgifter krävs enligt vår erfarenhet 

också mycket goda kunskaper om bakomliggande sjukdomar och tillstånd samt god klinisk 

erfarenhet som man bygger upp genom att träffa många patienter. Inom dessa områden känns det 

inte heller rimligt att kunna förvänta sig att uppnå goda kunskaper inom BT på 1 år, utan mera 

rimligt inom en full specialistexamen. Man bör då specificera inom vilka specialiteter man skall 

kunna utföra dessa uppgifter. Inom de diagnostiska specialiteterna utför vi många undersökningar 

som ligger till grund för delar av dessa intyg, här borde man i stället fokusera på vad som krävs 

för att detta ska bli så bra som möjligt. Allt för att slutresultatet för patienten ska bli så bra. 

Med detta som bakgrund vill vi ställa frågan – är det rimligt att BT som start till diagnostisk ST 

(ex. klinisk kemi, radiologi, klinisk fysiologi) har exakt samma mål som kliniska ST? 

För diagnostisk ST bedömer vi att det sannolikt är mer värdefullt med klinisk utbildning inom 

flera kliniska områden liknande gamla AT. BT kan vara enda kliniska placering en diagnostisk 

ST får och innehållet blir därför viktigt. Även målen borde delvis anpassas efter detta. 

 

5.5.2 Tjänstgöringsställen för bastjänstgöring 

 

När det gäller de obligatoriska placeringarna bör det ju på de flesta ställen finnas tillräckligt 

utrymme för alla BT i primärvården, men sannolikt kommer det att krävas mer handledar- och 

utvärderingsresurser. Men vi undrar hur akutsjukvården förväntas kunna rymma och effektivt 

utbilda alla BT-läkare? Vi har förstått att på många ställen är specialister på akuten en bristvara. 

Och även om man på pappret är legitimerad så kommer den kliniska erfarenheten att vara 

begränsad, när man kommer direkt från en 6 årig utbildning (bör i praktiken vara jämförbart med 

ett halvår in i AT enligt gamla systemet). Så behovet av handledare bedöms bli betydande. 

På vissa stora sjukhus är akutvården dessutom uppdelad på flera olika akuter, vilket kan medföra 

att man endast träffar selekterade patientmaterial (få vanliga diagnoser), som medför att det kan 

bli svårt att nå beskrivna BT-mål. Detta blir också något man måste ta med i planeringen. 

Utredningen bör förtydliga om det finns möjlighet att fullgöra något BT-mål inom diagnostisk 

specialitet, detta saknar vi. 
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5.6.2 Ansvarsfördelning och roller under bastjänstgörning 

 

Här anges att verksamhetschef eller annan specialistkompentent läkare skall vara formellt 

ansvarig för BT-läkaren, ska ses till förutsättningar ges för att uppnå kompentens enligt 

målbeskrivningen och intyga att alla mål uppnås. Menar man här verksamhetschefen för den ST-

utbildning BT-läkaren sökt? Och i så fall hur är tanken att det skall fungera för icke kliniska 

specialiteterna? 

 

5.7 Handbok för att konkretisera föreskrifter och allmänna råd 

 

Vi tycker att det är bra att Socialstyrelsen får i uppdrag att ta fram handbok rörande läkarnas 

bastjänstgöring. Också bra att man samtidigt skall se över de specialitetsövergripande delmålen 

(a och b) i ST. Samtidigt vill vi trycka på att det är mycket viktigt att man inte minskar 

utrymmet för de specialitetsspecifika målen, eftersom detta redan är tidsmässigt pressat. 

 

6 Särskilt förordnande  

7.7 Konsekvenser för hälso-och sjukvårdens huvudmän; Framtidens läkare 

 

Vi vill än en gång betona att läkare med legitimation efter 6 års utbildning kunskapsmässigt 

sannolikt inte kommer att ha samma kunskapsnivå som läkare som gjort 2 år AT, vilket t ex bör 

beaktas vid anställning/vikariat före BT.  

Bl. a meningen; ”Nylegitimerande läkare efter den nya sexåriga läkarutbildningen och BT-

läkare är därmed en mycket mer användbar resurs och tillgång för hälso- och 

sjukvårdshuvudmännen än AT-läkare” känns oroande (sidan 93). Flera liknande formuleringar 

finns på andra ställen i dokumentet. Även om förstås legitimationen är viktig, är det den kunskap 

och inte minst kliniska erfarenhet som läkaren har som kommer att vara viktig i mötet med 

patienten. Man minskar nu tiden för inhämtande av kunskap med ett år. I det nya systemet blir 

det en utmaning att se till att de nyutbildade läkarna får mer kunskap och mer klinisk erfarenhet 

på kortare tid!! För det är ju det som borde krävas för att man ska bli mer ”användbar” i ovan 

nämnda jämförelse. 

När det gäller vikariat före BT - kommer det att finnas handledarkrav eller kommer de att få 

arbeta helt självständigt, t ex på medicinklinik, med hänvisning till att de är legitimerade? Detta 

borde kommenteras i utredningen tycker vi. Eftersom BT nu verkar direkt kopplas ihop med 

specialisttjänstgöringen, innebär det ju risk att fler skjuter fram denna utbildning för att i stället ta 

olika vikariat för att prova på olika specialiteter när man inte bestämt sig. Eller kan man bara 

söka till och gå BT först, om man inte bestämt vilken specialistutbildning man vill gå? Detta 

borde förtydligas i dokumentet. 

Vi tycker att det är bra att man ger regler för vad som gäller för vikariat före legitimation. Detta 

är ett viktigt sätt att skaffa sig klinisk erfarenhet för blivande läkare. 

 

7.9 Konsekvens för integration 

 

BT för läkare med läkarexamen från andra länder kommer förhoppningsvis medföra att de 
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kommer in i svensk sjukvård på ett bättre och snabbare sätt, vilket vi tycker är bra. Bra också att 

det blir mer lika för alla här.  

 

Avslutning 

Vi tycker att det är bra att man går igenom och reformerar läkarutbilningen.  

Vi tycker det är viktigt att arbetsgivaren är medveten om att läkare legitimerad direkt efter 

utbildningen inte direkt kan jämföras med läkare som fått legitimation efter 2 års AT, t ex i 

förmåga att arbeta självständigt, pga. skillnad i den så viktiga kliniska erfarenheten. Handledning 

kommer att behövas trots att man är legitimerad. 

Vi är tveksamma till om reformen som den ser ut nu kommer att medföra att det blir lättare att 

rekrytera läkare till bristspecialiteter. De obligatoriska placeringarna är korta. Kommer man att 

hinna bli tillräckligt insatt i t ex allmänmedicin, om man inte redan ifrån början vet att det är det 

man vill bli? Psykiatrin riskerar ju att inte alls bli inblandad i BT, åtminstone inte på vissa ställen 

i Sverige.  

 

I dokumentet saknar vi analys av hur man ser på BT med inriktning ST diagnostisk specialitet. 

Vad krävs för att man som färdig diagnostisk specialist på bästa sätt ska kunna bidra till sjukvård 

med hög kvalité?  Behoven och målen för BT med diagnostisk ST bedömer vi delvis ser 

annorlunda ut jämfört med för kliniska ST. Enligt vår bedömning skulle det sannolikt vara mer 

värdefullt att som bas få med sig BT-utbildning som ger bredare erfarenhet inom flera kliniska 

områden liknande gamla AT. BT kan komma att vara den enda kliniska erfarenhet diagnostiska 

ST får och eftersom tiden blir kortare blir prioriteringen av innehållet viktig. Anpassar man inte 

BT inför diagnostisk ST befarar vi att tiden fram till färdig specialist måste förlängas för att man 

ska ha möjlighet att uppnå mål både för BT och ST.  

 

 

För styrelsen Svensk Förening för Nuklearmedicin 

 

2018-02-09 

      

Eva Olsson,  

Facklig sekreterare SFNM  

Överläkare  

Fysiologiska kliniken och Nuklearmedicin 

Universitetssjukhuset, Linköping 

 

Eva.olsson@regionostergotland.se 

 

 

 

 

 



 
 
 
YTTRANDE från SFOG 2018-02-07   Dnr 2017:56 
 
SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET 
Klara Östra Kyrkogata 10,  
Box 738, 101 35 Stockholm 
 
  

 
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. 
 
För SFOGs styrelse, 
 
Ellika Andolf, Utbildningssekreterare, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi  
Andreas Herbst, Ordförande, Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi  
 
 
  

 
 
 
 
 
 



Svensk Förening för Palliativ Medicin 

Synpunkter till promemoriam ”Bastjänstgöring för läkare” 
Socialdepartementet Ds 2017:56 

 

Styrelsen i Svensk Förening för Palliativ Medicin har tagit del av promemoriam-innehållet. Vi 
välkomnar att det förs diskussion i syftet att förbättra läkarutbildningen och underlätta övergången 
från den mer teoretiskt inriktade utbildningen till kliniskt praxis.  

5.5 målbeskrivning:  

”När det gäller lärandemål om palliativ vård bedöms inte delmålet kunna uppnås under placeringen 
inom första linjens sjukvård eller kortare valfri placeringar. Delmålet bör därför vara kvar i sin 
nuvarande form under ST” 

Föreslås ersättas med att införa delmål  ”grundläggande kunskap i palliativ medicin”  i målbeskrivning 
för BT.  

Motivation:  

Utecklingen i palliativ vård har de senaste åren medfört att frågeställningar kring den fortsatta 
vårdens inriktning och målsättning lyfts allt tidigare i sjukdomsförloppet vilket är en välkommen 
utveckling. I och med att kompetensen inom allmän palliativ vård breddas lyfts etiska och medicinska 
frågeställningar som berör patienter med livshotande sjukdomar allt tidigare i vårdförloppet. Det har 
även medfört ökade krav på grundläggande kompetens inom allmän palliativ vård för alla klinisk 
verksamma läkare. 

Etiska och medicinska beslut i de ”vanligaste sjukdomstillstånden” och vid ”akut livshotande 
sjukdom” (som ingår i målbeskrivningen) behöver även belysas ur ett palliativt perspektiv. Det bör 
vara en naturlig del i utbildningen att lära sig ta hänsyn till var i förloppet av en sjukdom patienter 
befinner sig och hur generell sjukdomsprognos påverkar beslutsfattning i utredning och behandling 
av sjukdomstillstånd. Utifrån övrigt målbeskrivning framkommer det tydligt att läkare under sin 
bastjänstgöring kommer möta palliativa patienter i början av sin kliniska verksamhet. 

 

Övriga synpunkter: 

 

Till förord: 

Behöver specifieras bättre på vilket sätt ersättning av AT genom BT bedöms ha positiv inverkan på 
patientsäkerhet, kvalitet, effektivitet och produktivitet.  Hur uppnås högre kompetens?  

 

Till Inledning: 



Gärna förtydliga hur man ökar examenskrav.   

 

4.4 Slutsatser 

Bifaller förslag om utformning av nationell handbok för specialistövergripande delmålen 

 

Kapitel 5.1 

”Övergången från en förändrad läkarutbildning till specialiseringstjänstgöring bedöms vara för brant 
avseende den kliniska erfarenheten.” därför föreslås att AT ersätts med BT.  

Kommentar: oklart varför den ändringen skulle underlätta övergången. Även AT var tänkt som 
introduktion i klinisk praxis 

 

5.3 

”En stor fördel med förslaget om en förändrad läkarutbildning är att fler leg läkare kommer att vara 
verksamma…”  

Kommentar: Tveksam till att det blir till gagn för patienter eftersom läkare som tillträder BT i 
princip inte har högre kompetens än den som nu tillträder vik ul i väntan på AT eller AT. Det 
förutsätter att ändrad läkarutbildning ge rejäl högre klinisk kompetens. 

Behöver även specificeras mer varför ändring från AT till BT skulle ge bättre ”grundläggande 
kompetens”, ”effektivare och tydligare sammanhållen väg från utbildning till specialistkompetens”. 

I och med att BT godkänns först i slutet av ST finns det risk att det flera år senare blir svårt att kunna 
komplettera t ex inlämnade intyg över tjänstgöring. 

 

 

5.6 

Bra med många konkreta förslag för bedömning av uppnådd kompetens.  

Oklart hur extern bedömare ska bedöma läkaren om de inte får tjänstgöra på samma klinik. Om den 
ska vara klinisk verksam samt bedömer hela BT så behövs det nya tjänster i varje landsting som är 
speciellt inriktade?? Bra att även ST kan vara handledare för BT. Hur ska den  pedagogiska 
kompetensen hos externa bedömare ska tillgodoses? 

 

5.7 



Bra förslag att övergripande målen bör kompletteras med konkreta, kunskapsbaserade och 
bedömningsbara mål 

 

6. 

Bra att förtydliga att AT läkare inte bör ha eget ansvar för patientens vård o behandling eller jobbar 
självständig på akutmottagning men det bör då även gäller BT.  

 

 

2018-02-09 

Svensk Förening för Palliativ Medicin 

Genom Karin Jonsson och Ursula Scheibling 



 
 

 
Svenska Psykiatriska Föreningen  Tfn: 060-17 04 00 
c/o Bron Innovation AB 
Storgatan 73 
852 30 Sundsvall 

     Göteborg, 8/2 2018
  
 
 
 
 
 

Bastjänstgöring för läkare  
 
Remiss från socialdepartementet med svar till Svenska läkaresällskapet (SLS) ang 
regeringspromemoria Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56). 
 
Svenska psykiatriska föreningen (SPF) tackar för möjligheten att få yttra sig i remissen.  

Bakgrund 

För att harmonisera läkarutbildningen med de flesta andra EU länder har tidigare 
regering föreslagit en 6-årig läkarutbildning med legitimering direkt efter läkarexamen 
och samtidigt avskaffande av Allmäntjänstgöring (AT). En kompletterande utredning 
föreslår en obligatorisk tjänstgöring för legitimerade läkare som gått det nya 6-åriga 
läkarprogrammet i början på Specialisttjänstgöringen (ST). Denna nya tjänstgöring 
föreslås heta Bastjänstgöring (BT).  

 

BT ska vara en målstyrd utbildningstjänst där kompetens tillgodogörs i huvudsak 
genom klinisk tjänstgöring. BT föreslås vara 12 månader lång och innehålla 
obligatorisk tjänstgöring om minst 3 månader i primärvård respektive akutsjukvård. 
Övrig tjänstgöring ska inte regleras för att undvika köbildning. Obligatorisk 
tjänstgöring inom psykiatri, som finns i dagens AT, ingår inte i aktuellt förslag. 

Sammanfattning 

SPF står bakom en förlängning av läkarutbildningen till 6 år och avskaffandet av AT 
men anser att 3 månaders tjänstgöring på psykiatrisk klinik ska vara obligatorisk för 
att SPF ska stödja förslaget om BT. SPF anser att det är av yttersta vikt att 
framtidens läkare har goda psykiatriska kunskaper om bemötande, bedömning och 
handläggning för en ökande grupp i samhället med psykiatrisk ohälsa. Goda 
kunskaper om vårdintyg, tvångsvårdslagstiftning och suicidriskbedömningar är 
mycket viktigt att säkerställa för läkare i alla större specialiteter. 

SPF:s överväganden gällande den psykiatriska tjänstgöringen i BT 

Vid en förlängning av läkarutbildningen samt införande av Bastjänstgöring anser SPF 
att tre månaders tjänstgöring vid psykiatrisk klinik ska vara obligatoriskt. Detta för att 
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säkerställa tillräcklig kompetens vid såväl akuta allvarliga som kroniska psykiatriska 
tillstånd. Detta gäller exempelvis bedömning av suicidrisk, psykoser, 
substansberoendesyndrom, akuta manier och djupa depressioner. Detta är tillstånd 
som läkare initialt behöver kunna handlägga oavsett vilken verksamhet de arbetar 
inom. Sådana tillstånd förekommer inom såväl primärvård och akutverksamhet, men 
i otillräcklig omfattning för att uppfylla föreslagna psykiatrimål i BT. 

SPF vill också understryka vikten av att läkare som genomgått BT har gedigen 
grundläggande kunskap i bemötande, bedömningar och handläggningar av patienter 
med psykiatrisk problematik. Nedanstående utmaningar angår hela sjukvården och 
gör det ytterst viktigt att läkare som genomgått BT ska vara tillräckligt insatta i en 
bred psykiatrisk problematik: 

• Psykiatriska tillstånd återfinns ofta i övrig sjukvård och kan komplicera 
somatiska tillstånd och rehabilitering.  

• Psykiatriska patienter erhåller också sämre somatisk vård jämfört andra 
patienter, delvis på grund av svårighet att adekvat beskriva sina symtom, men 
även på grund av vårdgivares osäkerheter eller attityder gentemot dem. 11% 
av kvinnor har en ångest- eller depressionsdiagnos respektive 6% av män (5).  

• Psykisk ohälsa, självskada, självmordsförsök och självmord ökar bland unga.  

• Några av de för samhället allra mest resurskrävande diagnoserna återfinns i 
psykiatrin, t.ex. substansberoendesyndrom och psykossjukdomar. 
 

Potentiella fördelar med förlängning av läkarutbildningen och 
införandet av BT 

SPF anser att det är positivt att Bastjänstgöringen kommer att gälla samtliga läkare 
som vill börja ST-tjänstgöring och att det inkluderar de som tidigare inte behövde 
eller fick göra AT. Den föreslagna ändringen med Bastjänstgöringen kan komma att 
minska den långa vägen till färdig specialist. Det vore också positivt om förslaget 
innebar förkortad väntetid till Bastjänstgöring, i kontrast till dagens AT-tjänstgöring 
med långa köer i Sveriges större städer. Det är potentiellt positivt med en förlängd 
läkarutbildning till 6 år med ytterligare tid till teoretisk och klinisk förkovran, om denna 
ytterligare tid utnyttjas ändamålsenligt för att tillgodose motsvarande kompetens hos 
dagens legitimerade läkare efter AT-tjänst. 

 

Farhågor om bristande psykiatriska kunskaper hos kommande 
legitimerade läkare och BT-utbildade läkare 

Legitimerade läkare kan direkt efter examen kan utfärda vårdintyg, ett viktigt och stort 
ansvar med potentiellt frihetsberövande konsekvenser. För att kunna fatta beslut om 
att utfärda vårdintyg krävs psykiatriska erfarenheter och kunskaper och dessa 
inhämtas säkrast från placering på psykiatrisk klinik. 

Förskrivning av psykiatriska läkemedel kräver stor erfarenhet och kan ha förödande 
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enskilda effekter vid felaktiga bedömningar och bristande uppföljning. SPF anser att 
goda kunskaper kring förskrivning och uppföljning av psykiatriska läkemedel är något 
som alla legitimerade läkare måste besitta. Är universitetet och medicinska fakulteten 
rustade för att ta ansvar för att nyutexaminerade läkare goda kunskaper och goda 
färdigheter avseende psykiatriska bedömningar, medicinförskrivning och dessutom 
ha goda kunskaper och goda färdigheter om psykiatrisk juridik där kunskaper om 
vårdintyg, LPT-lagstiftning och polishandräckning ingår?  

Psykiatrin är en bristspecialitet som sannolikt kommer att drabbas av att underläkare 
inte kommer att kunna vikariera innan läkarexamen. Detta kommer sannolikt leda till 
fler underläkarvakanser vilket kan innebära stora bemanningsbekymmer i de flesta 
regioner i landet. Det leder också till försämrad rekryteringsbas för psykiatrin. 

Det skrivs i utredningen att “kunskaper om akuta tillstånd i psykiatrin” kommer vara 
en del av målbeskrivningen för placeringar inom akutsjukvården och primärvården, 
och att dessa mål kan uppfyllas där. Om detta inte är möjligt föreslås en kortare 
tjänstgöring inom psykiatrisk jourverksamhet på en månad. Detta anser SPF står i 
motsats till utredningens förslag att placeringar inom BT ska vara minst 3 månader. 
SPF undrar också hur man säkerställer bedömningen av BT-läkarens psykiatriska 
kunskaper om de inte får någon tillgång till handledning av specialister inom 
psykiatrin? 

SPF befarar att ett beslut om BT utan en obligatorisk tre månades placering på 
psykiatrisk klinik leder till en bristfälligt psykiatriskt utbildad läkarkår. Detta kan leda 
till sämre vård, sämre bemötande och ökad stigmatisering hos patienter med 
psykiatriska tillstånd. SPK anser också att brukarorganisationerna ska få möjlighet att 
yttra sig i denna remiss. 

 
För Svenska Psykiatriska Föreningen/Utbildningsutskottet 
 
 
Jonas Rask 
 
 
 
 



Svensk förening för Rehabiliteringsmedicin 

Sektion i Svenska Läkaresällskapet 

Specialistförening i Sveriges Läkarförbund 

 

Remissvar 

180207 

 

Bastjänstgöring för läkare Ds 2017:56 

 

Svensk förening för Rehabiliteringsmedicin (SFRM) välkomnar förslaget om en 
bastjänstgöring (BT) med syfte att skapa ett sammanhållet utbildningssystem för den 
nyutexaminerade legitimerade läkaren på sin väg mot att bli specialistläkare.  Nedan följer 
två synpunkter gällande innehållet i BT och gällande de mål som läkaren förväntas uppnå 
under sin BT.  

Inom specialiten Rehabiliteringsmedicin arbetar vi huvudsakligen med rehabilitering av 
patienter med långvarig smärtproblematik, patienter med kronisk neurologiska sjukdomar 
och patienter med förvärvade hjärn- och ryggmärgsskador. Hos våra patienter förekommer 
inte sällan psykiatrisk samsjuklighet vilket innebär att man som läkare bör ha god kännedom 
om psykiatriska tillstånd. Vi anser därför att det bör vara krav på psykiatrisk tjänstgöring 
inom ramen för BT för att läkaren ska kunna bedriva arbete inom vår specialitet på ett 
patientsäkert sätt från första början.  

Gällande de mål som är uppsatta för läkaren att uppnå under sin BT föreslår ett tillägg som 
innefattar att läkaren bör ha god kännedom om kompetens hos andra yrkeskategorier inom 
vården. Detta för att läkaren på bästa sätt ska kunna tillgodose patientens behov och ge 
möjlighet till rätt bedömning och behandling.   

 

För styrelsen i Svensk förening för rehabiliteringsmedicin 

 

Anna Saric 

Specialistläkare i Rehabiliteringsmedicin 

Ordförande i utbildningsgruppen SFRM 

 

 

http://www.gov.se/4ad354/globalassets/regeringen/dokument/socialdepartementet/fokhalsa-och-sjukvard/ds-2017-56-bastjanstgoring-for-lakare.pdf


Svensk Reumatologisk Förenings remissvar angående  departementspromemorian” Bastjänstgöring 
för läkare”, Ds 2017:56 

 

Grundförutsättningen för promemorian är en förlängd medicinsk grundutbildning till 6 år där 
godkända genomgångna studier direkt leder till läkarlegitimation och att allmäntjänstgöring (AT) 
därmed tas bort.  För att ändå erbjuda en yrkesintroduktion till alla nylegitimerade läkare, utbildade i 
Sverige men också utbildade i EU, inrättas en bastjänstgöring (BT) på (6-)12 månader. BT utgör ST-
tjänstens första del och är ej en separat tjänst. BT innefattar minst 3-4 månader allmänmedicin och 
3-4 månader akutsjukvård samt ytterligare maximalt två placeringar. Specialiseringstjänstgöring (ST) 
ändras från minst 5 år till minst 5,5 år. 

Svensk reumatologisk förening ser att promemorian och dess förutsättningar innebär förändrade och 
ökade krav på grundutbildningen som måste omstruktureras.  Inte bara för att ge förutsättningar för 
den i systemet nylegitimerade läkaren att utföra sitt arbete utan också för att skapa kontrollstationer 
för kunskap och lämplighet i yrket. Vi ser en risk i att låta lärosätena bedöma lämplighet för 
legitimation. Lämplighetskontroll sker nu i samband med nyanställning till AT och under AT, men 
dessa försvinner när man direkt legitimeras vid examen.  

Arrangemang krävs för att studenter kan behöva förlängda kurser och praktikplaceringar för att 
uppnå kunskaps- och lämplighetsmål under grundutbildningen. Därmed måste också regler runt 
studiemedel ses över när grundutbildningen förlängs. 

Att BT bara behöver göras en gång är bra. Att relevanta meriter kan påverka längden av BT är otydligt 
och kan leda till godtycke. BT skall enligt promemorian ske under noggrann progressionsbedömning 
av läkaren med lärandemål och vara en introduktion till svensk sjukvård, det är då olämpligt att 
vikarierande före BT skall kunna räknas som merit. Det är viktigt att man inte öppnar för mer eller 
mindre godtyckliga förkortningar av BT, stor tydlighet avseende vilka meriter som kan ge kortad BT 
krävs. Det är också viktigt att dessa korta tjänstgöringar på 3-4 månader under BT inte söndras av för 
många kursmoment. 

Vi ser potentiella problem med perioden mellan legitimation och bastjänstgöring. Förhoppningen om 
fler läkare i arbete och snabbare väg till färdiga specialistläkare är inte självklar. Det finns en 
uppenbar risk att vi får en stor grupp legitimerade läkare som vikarierar för att få en ST inom ”rätt 
specialitet” och på ”rätt ort”. Detta kan i praktiken innebära att fler vikarierar längre tid före BT än 
vad man nu gör före AT. Den enda vinsten är då att de framtida nylegitimerade, vikarierande läkarna 
fått en bättre förberedande grundutbildning (6 år mot som nu 5,5 år). I Danmark har liknande 
upplägg (KBU) inneburit stora problem för nya läkare pga uppskjuten start av specialisttjänstgöring 
då allt längre meritering krävts för att kunna påbörja en sådan.  

I promemorian framhålls fördelen av att färre läkare kommer vikariera före legitimation och att 
samtliga undervisningsdelar som ligger till grund för legitimation kommer ha utförts under 
grundutbildningen. Vi vill framhålla att en legitimerad läkare enligt nytt system, efter 6 års 
grundutbildning, inte kommer kunna ha samma erfarenhet och kunskap som man nu får efter AT, 
detta är orimligt att tro och bör inte framhållas som fakta. 

Promemorian föreslår framtagande av en gemensam handbok för delmål under BT och vissa delmål 
(a och b) i ST. Detta välkomnas. 

Svensk reumatologisk förening ser att BT kan medföra vissa fördelar mot nuvarande system, speciellt 
med anledning av att många EU-utbildade läkare redan nu direkt efter examen får legitimation 



samtidigt som de är utestängda från AT. BT som sådant kan vara bra speciellt då formativa 
progressionsbedömningar kommer införas. Vid ändrat utbildningssystem kommer vikarierandet före 
AT försvinna men risken är uppenbar att den ersätts av vikarierande före BT. Då av legitimerade 
läkare men inte särskilt mycket kunnigare sådana. 

 

Göteborg 2018-01-19 

För Svensk reumatologisk förening 

Katarina Almehed 

Utbildningsansvarig 
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     Stockholm, 2018-02-13 
 
 
 
 
Remissvar: ”BT-tjänstgöring samt avstämning läge utredning ny 
läkarutbildning” 
 
 
Styrelsen för Svensk Förening för Oto-rhino-laryngologi, Huvud & Halskirurgi (SFOHH) har tagit del 
av remissen ovan. 
 
Ang. 6-årig läkarutbildning 
Inom ÖNH-specialiteten finns redan inom dagens utbildning en stor del direkt patienthandläggning 
som lämpar sig i en utbildning som ska leda till legitimation.  
 
 
Ang. BT 
Ekonomiskt måste medel tillskjutas så att de enskilda klinikernas ekonomi inte belastas av BT-delen i 
ST:n. BT-delen måste också ses som ett nationellt ansvar.  
Vi ser det av yttersta vikt att det på alla orter tidigt bildas samarbetsorgan där ämnesföreträdare för alla 
specialiteter i vilka ST kan utlysas ingår och blir delaktiga från att BT-ST utannonseras och sedan 
under det att den pågår med avstämning över individuell utformning av blocken. 
Ett system för kvalitetssäkring av BT skulle kunna inrättas för att säkerställa att BT genomförd i en 
viss organisation är godkänd som en del i en specialisttjänstgöring. Detta skulle underlätta införandet 
och minska risken för att BT som en del av specialisttjänstgöringen underkänns först vid ansökan om 
specialistexamen. 
 
 
För styrelsen SFOHH 
 
Rusana Bark, Facklig Sekreterare SFOHH 
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SLS delegation för medicinsk etik om Bastjänstgöring för läkare, Ds 2017:56 

 

Delegationen för medicinsk etik (DME) är en del av Svenska Läkaresällskapet, läkarkårens oberoende, 
vetenskapliga och professionella organisation, politiskt och fackligt obunden, som arbetar för en 
förbättrad hälsa och sjukvård i samhället för patientens bästa. DME lämnar följande synpunkter på 
rubricerade promemoria.   

Generell bedömning av förslaget 
DME anser att den förslagna bastjänstgöringen (BT) är ett bra och välgrundat förslag för att samordna 
läkarutbildningen i EU. 
 
DME pekar särskilt på att 

- Målet etik – mångfald – jämlikhet är ett begrepp i olika nivåer. Etik är i sammanhanget en 
metod och teoretisk ram. Mångfald och jämlikhet snarast eftersträvansvärda mål. Målet bör 
därför skrivas om och inte klumpas ihop. Se ”Poznandeklarationen”, 
https://qog.pol.gu.se/digitalAssets/1497/1497769_the-poznan-declaration.pdf 
 

- Mål 1 i ett tidigare förslag var ”visa fördjupad förmåga till professionellt bemötande gentemot 
patienter och deras närstående med respekt för patientens integritet, behov, kunskaper och 
erfarenheter”. SLS stödjer fortsatt denna formulering framför den nu föreslagna betydligt 
magrare varianten. 
 

- Målen för etik inte bör reduceras till kännedom om ”etiska principer”. Fundamentalt inom 
området är att kunna identifiera, beskriva och förklara värdekonflikten – annars kan 
man hamna i att man tycker sig inte möta några etiska problem. Att hantera värdekonflikter 
och kommunicera runt värdekonflikter måste betonas som en färdighet. 

 
Det finns stort behov av etisk kompetens för att förmedla, undervisa, träna, demonstrera och 
examinera, bland annat de blivande BT-läkarna. Etikämnet måste stärkas på lärosätena och resurser 
bör tillföras för att utbilda exempelvis kliniska handledare för BT-läkare i etik. En uppgift som SLS 
gärna engagerar sig i, förutsatt att resurser som möjliggör detta tillförs.  
 
För Delegationen för medicinsk etik 

 

 
Mikael Sandlund   
Ordförande  
 
 
 

https://qog.pol.gu.se/digitalAssets/1497/1497769_the-poznan-declaration.pdf
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SLS kommitté för läkemedelsfrågor om Bastjänstgöring för läkare, Ds 2017:56 

 

Inga särskilda kommentarer utifrån läkemedel annat än att vi bör påpeka vikten av att bibehålla 
fördjupning i läkemedelsfrågor under AT enligt den webbaserade kurs som Socialstyrelsen tidigare 
tagit fram: 

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2014november/nulanserassocialstyrelsenswebbutbil 
dningomlakemedelsbehandlingavaldre 

Vid en kortare tjänstgöring för legitimation är det mycket möjligt att övergripande 
utbildningsmoment nedprioriteras. Läkemedelsområdet är ett sådant område där särskilt 
utbildningsbehov finns efter examen från läkarprogrammet innan legitimering. 

Mikael Hoffmann 

Ordförande SLS kommitté för läkemedelsfrågor 

 



Promemoria Bastjänstgöring för läkare DS 2017:56 

Remissvar från SLS´ kommitté för prevention 2018-02-07 

Kommentarer avseende sjukdomsförebyggande arbete: 

1. Allmänt hållna, svävande formuleringar avseende lärandemålet 
sjukdomsförebyggande arbete. ”Att kunna förebygga åkommor och sjukdomar är 
viktigt. Att ha kunskap om hur levnadsvanor påverkar hälsan och att kunna ge råd om 
hälsosamma levnadsvanor bör vara en prioriterad uppgift för läkare.” Lärandemålet bör 
vara tydliga och utgå från mål b2 inom specialistutbildningen, eventuellt anpassat till en 
något enklare nivå. Jämfört med lärandemålet avseende läkemedel där man anser att 
”ingående kunskaper om verkningsmekanismer, farmakokinetik, interaktioner, 
biverkningar och dosanpassning utifrån patientens förutsättningar är nödvändiga” nöjer 
man sig i promemorian med ovan citerade, mer allmänt hållna formuleringar. Givetvis är 
det lika viktigt att ha ingående kunskaper om levnadsvanors verkningsmekanismer, 
kunna hantera problem som kan uppstå vid förändring av levnadsvanor samt att kunna 
anpassa livsstilsinterventioner utifrån patienternas förutsättningar. I ännu högre grad än 
på läkemedelsområdet bör en läkare kunna samverka med andra behandlare i stödet till 
patienten vid omställningen till hälsofrämjande levnadsvanor. 

Generella kommentarer: 

2. Promemorian skiljer inte mellan reell och formell kompetens. Återkommande lyfts det 
fram att reformen kommer att leda till ”Fler yrkesverksamma legitimerade läkare”. 
Antagandet att ”kvaliteten på de medicinska besluten troligen kommer att förbättras” är 
inte underbyggd. Samma gäller för antaganden om ökad effektivitet, produktivitet och 
patientsäkerhet. 

3. Vi ser positivt på att AT-organisationen i nuvarande utbildningsstruktur avses att 
bibehållas. 

4. Bastjänstgöringen är icke-kompatibel mellan olika specialiteter. Vid byte av specialitet 
under ST kommer bastjänstgöringen antagligen behöva göras om. 

5. Lägre krav på kvalifikation hos handledarna. Till skillnad från dagens AT där 
specialistkompetens är krav för handledarskap, kan enligt det nuvarande förslaget en 
läkare som just avslutat sin bastjänstgöring fungera som handledare för läkare inom 
bastjänstgöringen. 

6. Ingen strukturerad examination. Om ”dagens allmäntjänstgöring kritiseras för att vara 
av mycket varierande kvalitet” då det ”inte finns något nationellt system för 
kvalitetssäkring” så gäller detsamma i ännu högre grad för den förslagna 
bastjänstgöringen med tanke på både låga kvalifikationskrav på handledare och 
avsaknad av strukturerad examination. En svaghet är även att bastjänstgöringen 
godkänns först i samband med uttagande av specialistkompetens.  



7. Inga mekanismer för att avskilja för läkaryrket olämpliga individer från fortsatt 
utbildning Redan med dagens AT-system är det svårt att stoppa uppenbart olämpliga 
individer från att bli verksamma inom sjukvården. Den förslagna bastjänstgöringen med 
individuella upplägg och bedömningar försvårar ytterligare.  
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Remissvar rörande promenorian DS 2017-56 Bastjänstgöring 
för läkare  
 
Detta remissvar inkommer från Kandidat- och underläkarföreningen, en associerad 
förening till Svenska Läkaresällskapet.  
 
 
Frågor och önskemål om förtydliganden utifrån promenorian:  
 

1. Det finns en risk att om BT införs uppstår en liknande situation som idag med AT; 
att antalet erbjudna tjänster blir för få i förhållande till behovet. Hur kan man 
säkerställa att det inte uppstår en brist på antalet BT-platser? 

 
2. Hur kan man säkra en transparent process kring urval och antagning på 

bastjänstgöring? 
 

3. I dagsläget får många vikariera som icke-legitimerade underläkare månader eller 
år efter examen innan de antas på AT. I övergångsperioden innan BT införts 
komplett finns det en risk att de läkare som fortfarande ska genomgå AT kommer 
i kläm. Hur kan man säkerställa att AT-platser finns kvar fram till att BT är helt 
infört samt att AT håller god kvalitet under utfasningen?  

 
4. I promenorian framgår det inte vem eller vilka som kommer bedöma de 

färdigheter som ska examineras under BTn. Kommer detta göras av en extern 
part och hur ska det i så fall organiseras? Kommer bedömningen göras av läkare 
på den lokala kliniken och hur säkras då att processen inte blir jävig? Hur 
kommer utbildningen av bedömarna att utformas? 

 
5. I promenorian betonas att kunskaper i psykiatri särskilt ska beaktas. Det är dock 

oklart på vilket sätt detta förväntas ske. Kommer kunskapsmål för området 
psykiatri att formuleras och hur kommer dessa då se ut? Det är viktigt att även 
läkare som studerat utomlands får utbildning kring rutiner och lagar specifika för 
svensk sjukvård, så som exempelvis tvångsvård.  

 
6. Inom ramen för dagens läkarutbildningar och AT saknas i stor utsträckning 

lärandemoment kring vårdorganisation och styrning. Detta är oerhört viktig 
kunskap för vårdpersonal både idag och framöver. Vi ser ett behov av att införa 
kunskapsmål kring dessa frågor under en kommande bastjänstgöring.  

 
7. Kommer läkare få utfärdat ett intyg på att de genomgått bastjänstgöring? Det är 

av vikt för de som väljer att inte påbörja specialisttjänstgöring för samma 
arbetsgivare där BT genomfördes.  

 
8. Målkonflikt kan identifieras mellan sjukhuset och BT-läkaren. Att hålla kvar en 

läkare längre i BT är ekonomiskt fördelaktigt för arbetsgivaren.   
 

9.  Det finns onekligen skillnader i kompetens redan nu mellan läkare som påbörjar 
sin AT. Skillnaderna är dock ännu större mellan svensk-utbildade läkare och 
utlands-utbildade. Det är viktigt att säkerställa att BT är målstyrt och att 
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uppfyllelsen av målen för en läkare inte blir på bekostnad av fortbildningen för 
en annan.  
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