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Till specialitetsföreningar och yrkesföreningar

Remiss: Läkarförbundets rekommendationer för allmänna kompetenser i ST

Den 1 maj 2015 trädde Socialstyrelsens nya föreskrifter för läkarnas
specialiseringstjänstgöring i kraft. De nya målbeskrivningarna innehåller
specialitetsövergripande delmål (a- och b-mål) samt specialitetsspecifika delmål (c-mål).
Specialitetsövergripande delmål har inte funnits i tidigare målbeskrivningar, och dessa ställer
nya krav på samordning och dialog mellan olika specialiteter. Sveriges läkarförbund har
därför utformat rekommendationer för dessa delmål.
Syftet är att formulera en stödjande policyskrift gemensam för samtliga specialiteter. Skriften
ska bidra till en god kvalitet i ST genom att kraven och rättigheterna för ST-läkarna blir
likartade över landet, att läkare som byter specialitet eller som väljer att dubbelspecialisera sig
kan tillgodoräkna sig sig de redan uppnådda kompetensmålen i den nya specialiteten och
att kurser kan samordnas över specialitetsgränserna.
Målgruppen är ST-läkare, handledare, studierektorerer, specialitetsföreningar och andra som
på olika sätt är engagerade i läkares vidareutbildning.
Målet med rekommendationerna är att olika specialiteter och verksamheter ska vara
synkroniserade i tolkningen av de utbildningsaktiviteter som finns angivna inom respektive
delmål. Ett annat mål är att ge idéer till ST-läkare, handledare och studierektorer kring
utbildningsprogrammets utformning och handledningens innehåll.
I arbetet har specialitetsföreningar och studierektorer bjudits in till två workshopsdagar som
genomförts. En arbetsgrupp, bestående av delegater från Läkarförbundets Utbildnings- och
forskningsdelegation kompletterat med en studierektor samt personal från Läkarförundets
kansli, har färdigställt arbetet baserat på resultatet från dessa två dagar. Förslaget har sedan
gått till hela Utbildnings- och forskningsdelegationen för synpunkter, innan det härmed
skickas ut på remiss. Rekommendationerna kommer också att vara uppe för diskussion på
Specialitetsföreningarnas representantskap den 15 mars. Efter inkomna remissvar och
bearbetning av förslaget kommer det att föreläggas Läkarförbundets Utbildnings- och
Forskningsdelegation samt Förbundsstyrelse för beslut.

Remissen handläggs på förbundets avdelning för Politik och Profession med hjälp av extern
utredare Hanna Frydén, hanna@fryden.com, tel. 073/9012306.
Remisstiden är satt till senast 2016-04-04. Tacksam om svaret sänds per e-post till
hanna@fryden.com.
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