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Det är med stor tillfredsställelse vi konstate-
rar att regeringen på sitt sista sammanträ-
de före jul tog ett beslut i frågan om läkar-
nas specialiseringstjänstgöring.

Beslutet innebär att vi får 56 specialiteter varav 31
är basspecialiteter och 23 grenspecialiteter. Vidare
tillkommer tilläggsspecialiteterna akutsjukvård och
smärtlindring.

För att få bevis om specialistkompetens i en gren-
eller tilläggsspecialitet krävs innehav av bevis om
specialistkompetens i en basspecialitet. Många av de
23 specialiteter som nu blir grenspecialitet har arbe-
tat hårt för att få förbli basspecialitet men regering-
ens tydliga ambition var att minska antalet basspe-
cialiteter. Några av de som diskuterats under året är
reumatologi, socialmedicin och geriatrik, och dessa
blir kvar som basspecialiteter. Detta är mycket bra,
men vi hade hoppats att det också skulle gälla övriga
specialiteter.

Regeringen beslutade också att det inom Socialsty-
relsen inrättas ett rådgivande organ, Nationella rådet
för specialiseringstjänstgöring. Rådet, som utses av
regeringen, kommer att bestå av en ordförande och
sju ledamöter representerande Socialstyrelsen, Sve-
riges Kommuner och Landsting, Sveriges läkarför-
bund, Svenska Läkaresällskapet samt universitet och
högskolor. 

Den breda representationen blir en viktig garant
för kvalitetsfrågorna under specialiseringstjänstgö-
ringen. Uppgifterna för rådet blir att bistå Socialsty-
relsen i utarbetandet av målbeskrivningar, främja ut-
bildningen av handledare, följa upp kvaliteten i spe-
cialiseringstjänstgöringen samt att utarbeta kriterier
för utbildande enheter. Vidare skall rådet bistå Soci-
alstyrelsen i frågor om enskilda läkares kompetens i
förhållande till fastställda målbeskrivningar.

Läkarförbundet har länge påpekat vikten av
att arbetet med de nya målbeskrivningarna
inleds och kommer nu att tillsammans med
specialitetsföreningarna stödja Nationella

rådet och Socialstyrelsen i detta utomordentligt be-
tydelsefulla arbete.

En viktig fråga i detta sammanhang är att de ut-
bildande enheterna har en verksamhet som har till-
räcklig bredd och den inriktning som behövs för en
specialiseringstjänstgöring av hög kvalitet. Genom
regelbundna SPUR-inspektioner, t ex vart 5:e år, av
alla utbildande enheter kan professionen själv, på
uppdrag av Nationella rådet, ansvara för att kvalite-
ten upprätthålls.

Läkarförbundet välkomnar beslutet om att meri-
ter från forskarutbildning skall få tillgodoräknas i
specialiseringstjänstgöringen. En förutsättning mås-
te dock vara att kvaliteten i specialiseringstjänstgö-
ringen bibehålls. Omvänt, att meriter från specialise-
ringstjänstgöringen får tillgodoräknas i forskarut-
bildningen är en fråga som för närvarande bereds i
Utbildningsdepartementet och förhoppningsvis
kommer ett beslut under 2006. Det är först när det
sistnämnda beslutet är taget som en reell integrering
med bibehållen kvalitet i såväl specialiseringstjänst-
göring som forskarutbildning kan äga rum. Detta är
viktigt för arbetet med att stärka rekryteringen av lä-
kare till den kliniska forskningen.

Den nya indelningen av läkarspecialiteter
träder i kraft den 1 juli 2006 och vi förut-
sätter en lång övergångsperiod för de läka-
re som idag är under utbildning. För alla in-

blandade kommer det att bli en intensiv vår då det
Nationella rådet inrättas från den 1 mars 2006 och
ett antal frågor måste beredas innan den 1 juli. Lä-
karförbundet är beredd och ser med förväntan fram
mot detta arbete. 
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Genom regel-
bundna SPUR-
inspektioner,
t ex vart 5:e år,
av alla utbild-
ande enheter
kan professio-
nen själv, på
uppdrag av Na-
tionella rådet,
ansvara för att
kvaliteten upp-
rätthålls

HANS
HJELMQVIST
ledamot i Läkar-
förbundets cent-
ralstyrelse, ord-
förande i förbun-
dets utbildnings-
och forsknings-
delegation

Citerat

»Vi vill med hjälp av god medi-
cinsk forskning, där bl a djurför-
sök måste kunna ingå, få ett sam-
hälle där fler sjukdomar kan före-
byggas och fler kan erbjudas god
vård, lindring och i bästa fall bot
mot svår sjukdom. Utan djurför-
sök blir detta svårare, dyrare och i
många fall fullständigt omöjligt.«

Vetenskapsrådets ämnesråd för
medicin på DN debatt

den 18 januari

»Läkemedel, medicin och biotek-
nik är en expansiv bransch där
Sverige länge intagit en framskju-
ten position. Men andra länder
håller nu på att konkurrera ut oss i 
kampen om etableringar och ut-
byggnad. Det brådskar nu med ett 
offensivt åtgärdsprogram om vi
inte ska missa chansen till framti-
da jobb, tillväxt och skatteintäk-
ter.«

Maria Anvret, professor,
Karolinska institutet Strategy

Development Office, Kerstin
Brodowsky, VD, Industri och

Kemigruppen, Jörgen Ohlsson, för-
bundsdirektör, Naturvetarför-

bundet, Per-Erik Sandlund, VD
Sweden BIO, i en debattartikel i

Dagens Industri den 19 januari
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