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Remissvar: Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:XX) om särskilt 

förordnande att utöva läkaryrket 

 

Svenska Läkaresällskapet (SLS) är läkarkårens oberoende, vetenskapliga professionsorganisation, en 

ideell, partipolitiskt och fackligt obunden förening. Vårt syfte är att verka för förbättrad hälsa och 

sjukvård genom att främja vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.  

 

SLS har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade föreskrifter och vill lämna följande synpunkter. I 

beredningen av SLS svar har synpunkter inkommit från SLS Kandidat- och underläkarföreningen samt 

SLS medlemsföreningar/sektioner: Svenska infektionsläkarföreningen, Svensk Förening för Anestesi 

och Intesivvård, Svensk Kirurgisk Förening, Svensk Lungmedicinsk Förening, Svensk Ortopedisk 

Förening, Svensk Reumatologisk Förening och Svensk Urologisk Förening samt SLS kommitté för 

läkemedelsfrågor. 

 

SLS vill först och främst framhålla vikten av denna föreskrift samt vikten av   konsekvensutredningen 

som ju på ett mycket tydligt sätt beskriver vad som vill uppnås med föreskriften. SLS instämmer i stort 

med den föreslagna föreskriften men vill framhålla följande.  

 

Särskilt förordnande för studenter som genomgår grundutbildning 

Avseende möjligheten att vikariera innan läkarexamen skulle SLS vilja se att det även efter 2026 är 

möjligt att vikariera efter termin nio på läkarprogrammet, givetvis under förutsättning att man fullgjort 

den kurs, motsvarande som krävs för att ha den kompetens som erfordras. Om detta inte är möjligt 

skulle SLS vilja att övergångsperioden förlängs så länge som det är möjligt att ta ut läkarexamen enligt 

det  fem och ett halvt-åriga läkarprogrammet. 

 

Språkkrav 

När det gäller språkkunskaper i svenska vill SLS lyfta fram vikten av att svenska språket måste 

behärskas i alla former där man i utförandet kommer i direkt kontakt med patienter. 

 

Övriga synpunkter 

Slutligen vill SLS lyfta fram vikten av att det även under särskilt förordnande av läkaryrket där 

förskrivande av läkemedel förekommer, såväl under vårdformer som i förekommande fall recept, har 

tillförsäkrats att den som förordnas kan uppvisa att han/hon äger de kunskaper inom 

läkemedelsförskrivning som erfordras. 

 

Slutligen skulle SLS vilja se förtydliganden om Storbritanniens status, finns det överenskommelser 

med Storbritannien, j fr Schweiz? 
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I övrigt har SLS inga synpunkter på förslaget till föreskrift.För Svenska Läkaresällskapet 

 

 

Tobias Alfvén Hans Hjelmquist 

Ordförande Ordförande SLS delegation för utbildning 

 

 

 

 

 

Bilagor:  

Remissvar från SLS medlemsföreningar/sektioner  

 

SLS Kandidat- och underläkarföreningen 

Svenska infektionsläkarföreningen 

Svensk Förening för Anestesi och Intesivvård 

Svensk Kirurgisk Förening 

Svensk Lungmedicinsk Förening 

Svensk Ortopedisk Förening 

Svensk Reumatologisk Förening 

Svensk Urologisk Förening 



Synpunkter remissvar från SLS Kandidat- och underläkarförening 

Till SLS ang remiss 

4.1-17943/2021 

Remiss avseende förslag till Socialstyrelsens Socialstyrelsens författningar och 
allmänna råd (HSLF-FS 2022:XX) om särskilt förordnande att utöva läkaryrket 

Resonemangen kring att avstå språkkrav för särskilt förordnande ter sig vara 
nyanserade och slutsatsen är rimlig. 

Vi från SLS KUF:s sida undrar hur det blir med studenterna som inte har läst termin 
10 på gamla läkarprogrammet (alltså inte det nya) från när föreskriften föreslås gälla. 
Dessa skulle inte kunna inte vikariera från och med deras termin 9 – vilket är fallet 
som det ser ut nu? 

Övrigt: som vi utläser det är Storbritannien (egentligen UK) att betrakta som ett 
tredjeland, stämmer det? 

 



Svenska infektionsläkarföreningens remissvar på ”Remiss avseende förslag till 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:XX) om särskilt förordnande 
att utöva läkaryrket” 

Svenska infektionsläkarföreningen (SILF) har tagit del av remissen från Socialstyrelsen med 
huvudsyfte att de föreslagna föreskrifterna och allmänna råden ska uppnå ett 
ändamålsenligt regelverk som gäller både regioner och privata vårdgivare. Vi tillstyrker att 
man inte tar bort möjligheten till tillfälligt förordnande för studenter, att man har krav på 
kontroll mot belastningsregistret vid beslut om särskilt förordnande, samt att man ger stöd, 
vägledning och handledare för läkare som arbetar på särskilt förordnande. Vi anser dock att 
det bör vara språkkrav om självständigt patientarbete eller samarbete med annan 
vårdpersonal ingår.  
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För SILF’s styrelse  

Mia Furebring 

Vetenskaplig sekreterare  

 

 
 
 



Från: Susann Asplund
Till: Susann Asplund
Ärende: VB: Remiss från Socialstyrelsen förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att

utöva läkaryrket
Datum: den 29 oktober 2021 10:41:42

Från: Ewert Maja HS ANE <Maja.Ewert@regionhalland.se> 
Skickat: den 20 september 2021 16:01
Till: Susann Asplund <susann.asplund@sls.se>
Ämne: Remiss från Socialstyrelsen förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om särskilt
förordnande att utöva läkaryrket
 
 
Hej och tack för remissen!
 
Svensk förening för Anestesi och Intensivvård har inga synpunkter på förslaget.
 
Mvh Maja Ewert
Remissansvarig ledamot SFAIs styrelse
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Från: Susann Asplund
Till: Susann Asplund
Ärende: VB: Remiss från Socialstyrelsen förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att

utöva läkaryrket
Datum: den 29 oktober 2021 10:42:53

Från: Kansliet <kansliet@svenskkirurgi.se> 
Skickat: den 29 september 2021 09:01
Till: Susann Asplund <susann.asplund@sls.se>
Ämne: Remiss från Socialstyrelsen förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om särskilt
förordnande att utöva läkaryrket
 
Hej Susann!
Svensk Kirurgisk Förening har inga synpunkter på denna remiss.
Hälsar
 
Barbara Dürr
-------------------------------------------------------------------------------------
Svensk Kirurgisk Förening
Box 503, 114 11 Stockholm
Besöksadr: Grev Turegatan 10 E
Tel 08-440 02 30, 072-221 42 04
www.svenskkirurgi.se
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Till:  Susann Asplund Johansson 

Svenska Läkaresällskapet 
Klara Östra Kyrkogata 10 
BOX 738 
101 35 Stockholm 
susann.asplund@sls.se 

 

 

 

Yttrande från Svensk Lungmedicinsk Förening (SLMF) 

gällande Socialstyrelsens förslag till föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2022:XX) 
om särskilt förordnande att utöva läkaryrket. 

 

 

Bästa Susann Asplund Johansson! 

 

Vi tackar för möjligheten att yttra oss över rubricerad remiss.  

Vi ställer oss bakom förslagen med tre väsentliga undantag: 

1. Vi är kritiska till borttagandet av det tidigare språkkravet inför beslut om särskilt förordnande 
att utöva läkaryrket. Bättre vore att behålla regeln och möjliggöra undantag för ex. 
högspecialiserade, utländska kollegor som kommer till Sverige under en begränsad tid för att 
introducera nya tekniker och metoder. 
  

2. Ang. föreslagna övergångsregler. Vi är kritiska till borttagandet av motsvarigheten till regeln 
om godkänd kurs och godkänt prov i ämne som förekommer efter den tionde terminen, om 
vikariatet avser det ämnet, eftersom vi anser att det utgör en möjlig patientsäkerhetsrisk. 
 

3. Ang. möjligheten att tjänstgöra på Akutmottagningar. Vi noterar att särskild handledning i 
form av nya föreskrifter och rekommendationer kommer att krävas.  
På vilket sätt kommer detta att följas upp?  
IVO har ju nyligen beslutad det motsatta just för att det i verkligenheten allt för ofta saknas 
adekvat handledning på akutmottagningar. Utan noggrann uppföljning befarar SLMF att de 
gamla ”dåliga” vanorna snart är åter och att patientsäkerhetsrisken blir betydande och 
patienterna lidande. 

 

 

Stockholm 2021-09-30 

Stéphanie Mindus, Vice Ordförande & Remissansvarig för Svensk Lungmedicinsk Förening 
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Från: Ordförande SOF
Till: Susann Asplund
Ärende: Remissvar SOF Remiss från Socialstyrelsen förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om särskilt

förordnande att utöva läkaryrket
Datum: den 28 oktober 2021 13:07:41

Hej!

Beklagar sen återkoppling men hoppas att svaret från Svensk Ortopedisk Förening kan tas
emot ändå.

Svensk ortopedisk Förening har framför alllt tittat på konsekvensutredningen då denna
sammanfattar vad det r man vill uppnå med planerade förändringar, varför och tydligt
jämför skrivningarna. Inga uppenbar fallgropar utan vi ger bifall utan förslag på tillägg eller
förändringar. Är tacksam för övergångsregelerna och uppskattar att det mer åläggs
Socialstyrelsen än regionerna lokalt att ge grönt ljus för tf tjänstgöring. Lättare och
sannolikt mer rättsäkert.

Med vänlig hälsning

Birgitta Ekstrand
Ordförande
Svensk Ortopedisk Förening
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Svensk Reumatologisk Förening 
 

Remissvar – Förslag till nya föreskrifter och 
allmänna råd om särskilt förordnande att utöva 
läkaryrket 

 
Svensk Reumatologisk Förening (SRF) ser positivt på förslagen till nya föreskrifter och allmänna råd 
med få undantag.  

SRF välkomnar förslaget till att likställa utbildningarna och ansökningarna till vikariat och särskilda 
förordnanden för studenter från nordiska länder på samma sätt som för övriga EU/ESS länder 
inklusive Schweiz. 

SRF är däremot kritisk till förslaget om att ta bort språkkravet för att få särskilt förordnande. SRF 
anser att alla som utövar läkaryrket i någon form och som kan komma i självständig kontakt med 
patienter bör ha grundläggande språkkunskaper i svenska språket. Om en utländsk specialist utan 
språkkunskaper i svenska anlitas för att introducera en ny metod eller teknik, bör hen inte få arbeta 
självständigt med patienterna utan närvaro av en handledare med goda språkkunskaper. 
 

För Svensk reumatologisk förenings styrelse 

Västerås 2021-10-12 

 
__________________ 
Milad Rizk  
Facklig sekreterare 
 

 



                             211016 

 

 

 

Remissvar från Svensk Urologisk Förening rörande Socialstyrelsens förslag till nya 
föreskrifter och allmänna råd om särskilt förordnande att utöva läkaryrket 

 

Svensk Urologisk Förening har läst Socialstyrelsens förslag till nya föreskrifter och allmänna råd 
om särskilt förordnande att utöva läkaryrket. 

Svensk Urologisk förening vill lyfta fram och kommentera följande punkter: 

3 Kap. Olika särskilda förordnanden 

• Vi förstår rationalen att ge särskilda förordnanden först efter termin 10 för läkarstuderanden 

i Sverige och vid universitet i annat EES-land men tycker det är olyckligt att studenter från 

Sverige får senarelagd möjlighet till vikariat med en termin för att underlätta för studenter 

som studerar i annat EES-land.  

 

4 Kap. Beslut och handläggning 

• Det är bra att möjligheten för en region att fatta beslut om särskilt förordnande kvarstår för  

o Allmäntjänstgöring enligt 3 kap. 2§ 

o Praktisk tjänstgöring enligt 3 kap. 4 § 

o Tjänstgöring enligt 3 kap 5 § 1-3 

o Tjänstgöring enligt 3 kap 5 § 4 då förordnandet är tänkt till studerande vid ett 

svenskt universitet. 

• Vi anser även att det är bra att beslut om särskilt förordnande även ska innefatta ett utdrag 

ur belastningsregistret. 

  

5 kap. Stöd, vägledning och handledning 

• Det är bra att man i förslaget tar med kravet på handledning i verksamheterna. 

 

Språkkrav 

• Svensk Urologisk Förening välkomnar att språkkravet (Svenska C1) inte finns upptaget i 

förslaget. Det underlättar för verksamheter att ta emot läkare från andra länder för att få ta 

del av deras kunskap inom ett område alternativt ta emot läkare från andra länder för att 

lära ut specifika behandlingar. 

 

 

 

Styrelsen  

Svensk Urologisk Förening 
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