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n debatt och brev

n Sedan den nya ST-ordning-
en började gälla 2010 ska alla 
ansökningar om bevis om 
specialistkompetens grans-
kas av två externa bedömare. 
De externa bedömarna har 
ett omfattande uppdrag och 
har hittills gjort ett oerhört 
arbete. 

Men det tar i dag för lång 
tid för Socialstyrelsen att 
 utfärda specialistbevis enligt 
den nya ordningen. Det är 
drygt 150 ansökningar som 
står i kö för att prövas, och vi 
har när detta skrivs påbörjat 
handläggningen av ansök-
ningar som kom in i septem-
ber 2011. Det är en ohållbar 
situation. Därför har vi före-
slagit att de drygt 150 externa 
bedömarna ersätts av nio 
sakkunniga specialistläkare.

Syftet med förslaget är att 
komma åt i huvudsak två pro-
blem. 
• För det första har vi inte 

haft möjlighet att erbjuda 
de externa bedömarna ut-
bildning eller uppföljning i 
den utsträckning som vi 
borde.

• För det andra tar processen 
mellan en inkommen och 
komplett ansökan för lång 
tid – det vill säga att skicka 
handlingar fram och tillba-
ka mellan handläggare och 
externa bedömare.

Det är en process som gäller 
alla sökande, både dem som 
har gjort hela eller delar av 
sin tjänstgöring utomlands 
och dem som har utbildat sig i 
Sverige. Av de svenskutbilda-
de ST-läkarna är det i dag 
bara en handfull som har ge-
nomfört sin specialistutbild-
ning helt enligt de nya före-
skrifterna. Det innebär att 
nästan alla ansökningar mås-
te kompletteras. Handlägg-
ningen har alltså inte för-

dröjts på grund av att ansök-
ningar från ST-läkare med 
utländska utbildningar har 
anhopats.

Vi har varit angelägna om att 
ta fram ett förslag till system 
som kan säkerställa god kva-
litet i bedömningen av både 
utlandsutbildade och svensk-
utbildade ST-läkares kom-
petens. Likabehandling är 
viktig av både rättvise- och 
rättssäkerhetsskäl.

Vi hoppas få en snabbare 
handläggning genom att an-
ställa nio sakkunniga specia-
listläkare. Med medicinsk 
kompetens på plats kan vi 
förkorta kommunikations-
vägarna och få bra förutsätt-
ningar för att utbilda och föl-
ja upp på ett effektivt sätt. 
Därmed kan vi också se till 
att bedömningarna håller en 
fortsatt jämn och hög kvali-
tet. Möjligheten att kontakta 
de externa bedömarna bör 
finnas kvar i enstaka fall. Till 
exempel om det behövs mer 
information om en specialitet 
för att kunna göra en bedöm-
ning.

Socialstyrelsen kommer att 
utvärdera det nya arbetssät-
tet när översynen av läkarnas 
specialistindelning är klar.

Pernilla Ek 
chef för enheten för behörighet, 

Socialstyrelsen
Anders Printz

chef för avdelningen för regler 
och tillstånd, Socialstyrelsen

Socialstyrelsen svarar om ST-prövning:

Förslaget ska ge kortare 
handläggningstider  
för ST-läkarna

läs mer Dra tillbaka förslaget 
om att ersätta externa ST-grans-
kare med anställda sakkun-
niga, skrev Lars Kihlström och 
Jonas Nordquist, företrädare 
för ST-ledningen vid Karolins-
ka  universitetssjukhuset i LT 
11/2012 (sidan 571). 
Här svarar Socialstyrelsen.

Läkartidningen tar emot ett stort 
antal manus för publicering un-
der vinjetten Debatt och brev. Vi 
presenterar här utdrag ur inlägg 
som i sin helhet finns att läsa på 
Lakartidningen.se/debatt.

Positiva effekter av  
pulsoximetriscreening  
dokumenterade i regional 
HTA-rapport 
Vi har med intresse läst Erik 
Greens och Carl Johan Rosen-
kvists artikel om screening av 
nyfödda barn med pulsoxime-
tri (POX) innan de lämnar BB. 
––– Vi instämmer i författarnas 
slutsats att POX-screening är 
ett värdefullt komplement till 
somatisk under sökning för att 
snabbt hitta,  värdera och be-
handla duktusberoende hjärt-
fel i nyföddhetsperioden.

Annika Strandell, Anastasia 
Fassoulas, Ola Hafström,  

Ola Samuelsson,  
Ulla-Britt Wennerholm

Nu skrotar vi AT! 
Trots att fler 
läkarplatser 
alltid är väl-
komna, är det 
inte där huvud-
problemet lig-
ger. Det som 
sätter käppar i 
hjulet, och det som är 
flaskhalsen, är det vi kallar för 
allmäntjänstgöring, AT. 
I Sverige har vi läkarbrist, det 
är ingen hemlighet. Vad vi dock 
egentligen har brist på är spe-
cialistläkare ... det är detta vi 
borde koncentrera oss på. 
Genom att göra som resten av 
Europa, senast Norge, och med 
omedelbar verkan skrota AT, 
kan vi på ett mer effektivt sätt 
utbilda specialistläkare, och vi 
som utbildats i Sverige kan 
konkurrera om dessa platser 
på lika villkor som våra kolle-
gor från resten av Europa. 

Ardavan Khoshnood

Mer debatt på Lakartidningen.se
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