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Konsekvensutredning – föreskrifter om
ändring av föreskrifterna och allmänna
råden (SOSFS 2015:8) om läkarnas
specialiseringstjänstgöring
1. Bakgrund
De kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för specialistkompetens (målbeskrivningar) som Socialstyrelsen enligt 4 kap. 5 § 3 patientsäkerhetsförordningen
får föreskriva om kungörs i den särskilda publikationen Läkarnas specialiseringstjänstgöring, målbeskrivningar 2015. Vid remittering av den nämnda publikationen och grundförfattningen Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring föreslogs ett mindre
tillägg i målbeskrivningen för basspecialiteten klinisk neurofysiologi av Svensk
förening för klinisk neurofysiologi. Socialstyrelsen avsåg att föra in detta tillägg
i den slutgiltiga versionen men av förbiseende gjordes detta aldrig. Socialstyrelsen föreslår nu att den ändras i enlighet med det tidigare förslaget.

2. Beskrivning av problemet och vad Socialstyrelsen vill
uppnå
Ändringsförslaget avser målbeskrivningen för klinisk neurofysiologi, närmare
bestämt delmål c9, i kolumnen utbildningsaktiviteter (s. 842). Utöver ”klinisk
tjänstgöring under handledning vid en eller flera enheter som bedriver sådan
verksamhet eller handlägger sådana ärenden” bör ett alternativ vara auskultation
vid en eller flera sådana enheter. Bakgrunden till ändringsförslaget är att undersökningarna är så få till antal. Detta leder till att det inte kommer att vara möjligt
att tjänstgöra under handledning i den utsträckning som behövs för att tillgodose
behovet av specialistläkartjänster på området.
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3. Alternativa lösningar och effekter om ingen reglering
kommer till stånd
Det finns inga alternativa lösningar på problemet. Om ingen reglering kommer
till stånd innebär det att tjänstgöringen under handledning inte kommer kunna
tillgodose behovet av specialistläkartjänster på området.

4. Berörda av regleringen
De som berörs av denna ändring är personal, patienter och verksamheter inom
området för klinisk neurofysiologi. Särskilt berörda är de läkare som genomgår
eller handleder under specialiseringstjänstgöringen inom klinisk neurofysiologi.

5. Barnkonsekvensanalys
Barn påverkas inte särskilt av denna ändring och därför har det inte gjorts någon
särskild barnkonsekvensanalys.

6. Bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt
grundar sig på
Bemyndigandet som Socialstyrelsen avser att använda finns i 4 kap. 5 § 3 patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).
Målbeskrivningarna som Socialstyrelsen enligt 4 kap. 5 § 3 patientsäkerhetsförordningen får föreskriva om kungörs i en särskild publikation med stöd av 9 §
tredje stycket författningssamlingsförordningen (1976:725) och bilaga 2 till
samma förordning.

7. Kostnadsmässiga och andra konsekvenser
Författningsförslaget bedöms inte få några kostnadsmässiga konsekvenser utan
erbjuder endast ett nytt alternativ.

8. Bedömning av om regleringen överensstämmer med
eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges
anslutning till Europeiska unionen
Socialstyrelsen bedömer att de föreslagna ändringarna överensstämmer med
Sveriges skyldigheter ur ett EU-rättsligt perspektiv.

9. Överväganden enligt 14 kap. 3 § regeringsformen
Socialstyrelsen bedömer att den föreslagna ändringen inte innebär ett nytt åliggande för kommuner och landsting.
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10. Kostnader och intäkter för kommuner och landsting
Socialstyrelsen bedömer att denna ändring inte har någon effekt på kommuner
eller landsting gällande kostnader och intäkter.

11. Effekter för företags arbetsförutsättningar,
konkurrensförmåga eller villkor i övrigt
Socialstyrelsen gör bedömningen att denna ändring inte har någon effekt på företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt.

12. Ikraftträdande, övergångsbestämmelser och
informationsinsatser
Ikraftträdande är planerat till den 1 november 2018. Socialstyrelsens bedömning
är att inga övergångsbestämmelser kommer att behövas.
Riktad information till bl.a. specialitetsföreningar på området kommer att
övervägas.

13. Kontaktperson
Erik Blandin
Tel: 075-2473254
E-post: erik.blandin@socialstyrelsen.se

