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Socialstyrelsen föreslår att 
flera grenspecialiteter åter 
ska bli basspecialiteter. Även 
akutsjukvård får sin hett ef-
tertraktade status som bas. 
    »Underbart! För oss har det 
hela tiden varit självklart att 
vi behöver vara en bas, men 
vi har inte vågat tro att det 
skulle gå vägen, säger Lisa 
Kurland, ordförande för 
Svensk förening för akutsjuk-
vård.

För urologer, kliniska fysiolo-
ger, handkirurger, kärlkirur-
ger och representanter för 
många andra specialiteter 
som i dag är grenspecialiteter 
är det ett efterlängtat besked 
att Socialsty-
relsen vill 
möblera om 
rejält i speci-
alitetsindel-
ningen och 
låta fler spe-
cialiteter bli 
basspeciali-
teter.

– Jag är 
oerhört glad. Vi har kämpat 
för det här ända sedan försla-
get till nuvarande speciali-
tetsindelning kom. Det här är 
väldigt viktigt för alla Sveri-
ges urologipatienter, säger 
Lars Henningsohn, ordföran-
de för Svensk urologisk för-
ening.

Kritiken mot dagens mo-
dell handlar om att utbild-
ningen blir både lång och dyr 
när man först måste speciali-
sera sig inom en basspeciali-
tet som man sedan inte ska 
verka inom.

– 2030 beräknas varannan 
manlig cancerpatient ha 
pros tatacancer, och det mås-
te finnas urologer som kan ta 
hand om dem. Då har vi inte 
råd med en ineffektiv utbild-
ning.

För akutsjukvården, som in-
fördes som en tilläggsspecia-
litet 2006, har det gått knack-
igt med införandet. Den långa 

utbildningstiden, 7–8 år eller 
mer, har lett till många av-
hopp och så sent som för en 
månad sedan beslutade Upp-
sala läns landsting att skrota 
ett pågående projekt för att 
utbilda akutläkare vid Aka-
demiska sjukhuset i Uppsala. 
Lisa Kurland hoppas att sjuk-
huset nu ska tänka om.

– Det här ställer saken i en 
annan dager. Det är svårt om 
man vill vara ett komplett 
universitetssjukhus att inte 
utbilda och forska inom en 
befintlig specialitet. 

Förslaget innebär inte bara 
att ett antal specialiteter får 
ändrad status utan att själva 

upplägget av 
ST-utbild-
ningen änd-
ras. Kunska-
per och fär-
digheter 
som är ge-
mensamma 
för flera spe-
cialiteter 

läggs i en sär-
skild del i 

början av ST. Den här delen 
av ST, som kallas för gemen-
sam kunskapsbas, omfattar 
två-tre år och ska bland an-
nat ge primärjourskompe-
tens. Därefter sker en för-
djupning inom det som ska bli 
den egna specialiteten.

En annan förändring som ska 
ge ökad flexibilitet är att det 
blir fler ingångar till tilläggs-
specialiteterna. 

– Vi har försökt skapa ett 
flexiblare och mer funktio-
nellt system som tar sin ut-
gångspunkt i individernas be-
hov av hälso- och sjukvård. 
Den gemensamma kunskaps-
basen som alla måste ha gör 
att man kan ta hand om stora 
behovsgrupper, samtidigt som 
man snabbare kan komma in i 
sitt område, säger Ulf Kvist, 
sjukhuschef för Centralsjuk-
huset i Kristianstad och pro-
jektledare för översynen.

naktuellt

Förslag till förändrad 
specialitetsinriktning
Basspecialiteter:

Akutsjukvård föreslås 
bli basspecialitet

Modellen med bas-, gren- 
och tilläggsspecialiteter in-
fördes 2006 för att bredda lä-
karnas kunskapsbas och 
motverka effekten av en fort-
gående subspecialisering. Det 
nya förslaget innebär att bara 
en liten del av de totalt 24 
grenspecialiteter som inför-
des 2006 blir kvar.

Är det inte ett underkän-
nande av hela modellen?

– Utan att vara så katego-
risk kan man väl säga att med 
den indelning vi gjorde upp-
kom vissa funktionalitets-
brister som många har fram-
fört, inte bara specialitetsför-
eningar, säger Ulf Kvist.

Läkarförbundet var kri-
tiskt till modellen när den in-
fördes, och Heidi Stensmy-
ren, vice ordförande i Läkar-
förbundet och ledamot i Soci-
alstyrelsens ST-råd, beröm-
mer myndigheten för att man 
lyssnat på kritikerna och ta-
git ett samlat grepp över hela 
strukturen.

– Det kommer att bli lätta-
re att tillgodose behovet av 
kvalificerad sjukvård. Vi vet 
att det är långa ledtider i dag 
för att få fram färdiga specia-
lister. Tanken med en gemen-
sam kunskapsbas är också 
tilltalande, det gör det möjligt 
att byta specialitet och ändå 
behålla kärnkompetensen.

Förslaget ska remissbehand-
las under fyra veckor. Enligt 
tidsplanen ska beslutet om ny 
specialitetsstruktur fattas 
vid halvårsskiftet. Därefter 
vidtar ett digert arbete med 
nya föreskrifter samt målbe-
skrivningar för i stort sett 
alla specialiteter.

Den gamla indelningen 
höll i fem år. Hur länge 
kommer den här att hålla?

– Ja, det kan vara så att vi 
är inne i en period av så snabb 
utveckling att det kommer att 
krävas översyn med viss re-
gelbundenhet för att man ska 
vara fräsch. Men jag hoppas 
att detta är så pass stabilt och 

Lisa Kurland Lars Henning-
sohn

välgrundat att det står sig i alla 
fall några år, säger Ulf Kvist.
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Övriga förändringar 
i förslaget:
Neuroradiologi, nukleärmedicin och 
gynekologisk onkologi blir tilläggs- 
i stället för grenspecialiteter och får fler 
ingångar.

Skolhälsovård, palliativ medicin, 
vårdhygien och äldrepsykiatri blir nya 
tilläggsspecialiteter.
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