
INFORMATION FRÅN SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Vad händer med 
arbetstidsfrågan?

Följ utvecklingen här i 

Läkartidningen och på: 

www.lakarforbundet.se/atl @
Nyhetsbrev via e-post

Som medlem i Läkarförbundet får du varje månad ett nyhetsbrev via mail. 
Din lokal- och yrkesförening har också möjlighet att på detta sätt nå dig med 
information. För att du ska nås av nyhetsbreven är det viktigt att du har angi-
vit en korrekt och uppdaterad e-postadress i förbundets medlemsregister.

Följ anvisningarna på www.lakarforbundet.se/minauppgifter för att upp-
ge och ändra e-postadress.

För frågor: Michael Feldt, michael.feldt@slf.se

Specialistkompetensbevis inom 

kärlkirurgi, barnonkologi och akut-

sjukvård i avvaktan på att före-

skrifter med nya målbeskrivningar 

fastställs.

Den 1 juli 2006 inrättandes tre nya speciali-

teter: kärlkirurgi, barnonkologi och akutsjuk-

vård. Föreskrifter med målbeskrivningar för 

de nya specialiteterna beräknas vara klara 

i början av år 2008. Fram till dess kommer 

Socialstyrelsen att bedöma ansökningar 

om specialistkompetensbevis med nedan 

vägledande kriterier som utgångspunkt.

Vid beredningen av ansökningarna kom-

mer Socialstyrelsen att ta hjälp av experter 

inom de olika områdena. För att underlätta 

hanteringen kommer experterna att sam-

mankallas till ett möte i början av hösten 

2007.

Socialstyrelsen är mycket angelägen om 

att få in eventuella ansökningar så snart 

som möjligt eftersom det underlättar och 

påskyndar hanteringen.

De vägledande kriterierna är följande.

Kärlkirurgi

1. Specialistkompetens i kirurgi

2. Minst 3 års heltidstjänstgöring – eller 

motsvarande – inom huvudsakligen kärl-

kirurgisk verksamhet efter uppnådd spe-

cialistkompetens i kirurgi

3. Deltagande i minst 2 externa utbild-

ningsaktiviteter inom området årligen 

under perioden i enlighet med punkt 2.

Meriter under punkten 2 ska skriftligen 

intygas av verksamhetschef/motsvarande 

vid enheten/-er där tjänstgöring fullgjorts. 

Detsamma gäller för de utbildningsaktivi-

teter under punkt 3, som fullgjorts under 

perioden.

Barnonkologi

1. Specialistkompetens i barn- och ung-

domsmedicin.

2. Minst 3 års heltidstjänstgöring – eller 

motsvarande – inom huvudsakligen barnon-

kologisk verksamhet efter uppnådd specia-

listkompetens i barn- och ungdomsmedicin.

Meriter under punkten 2 ska skriftligen 

intygas av verksamhetschef/motsvarande 

vid enhet/-er där tjänstgöring fullgjorts.

Akutsjukvård

1. Specialistkompetens i någon specialitet 

enligt den nuvarande/gamla specialitets-

förteckningen, SFS 1998:1513 4 kap. 1 § 

i dess lydelse före den 1 juli 2006, undan-

taget radiologiska och kliniska laboratorie-

specialiteter samt socialmedicin, klinisk 

näringslära och nukleärmedicin.

2. Minst 3 års heltidstjänstgöring – eller 

motsvarande – inom akutsjukvårdsverk-

samhet.

3. Genomgått följande kurser eller besitta 

motsvarande kompetens:

A. AHLR – avancerad hjärt-lungräddning, 

med defibrillator och läkemedel.

B. ATLS – advanced trauma life support, 

handläggning och behandling enligt ABC-

DE av sviktande vitalfunktioner vid akut 

trauma.

C. MedicALS – medical Advanced Life Sup-

port, handläggning och behandling enligt 

ABCDE av sviktande vitalfunktioner hos 

den icke kirurgiska patienten.

D. PHTLS – Prehospital Trauma Life Sup-

port, handläggning och behandling enligt 

ABCDE av sviktande vitalfunktioner i den 

prehospitala situationen.

E. APLS – Advanced Pediatric Life Sup-

port, handläggning och behandling enligt 

ABCDE av sviktande vitalfunktioner hos 

akut sjuka barn.

F. Katastrofledarskap   

Meriter enligt punkt 2 ska skriftligen inty-

gas av verksamhetschef/motsvarande där 

tjänstgöring fullgjorts. Detsamma gäller 

utbildningsaktiviteter eller motsvarande 

kompetens under punkt 3.

Kompetensbevis inom kärlkirurgi, barnonkologi och akutsjukvård

Följ utvecklingen i avtalsrörelsen 2007 
på Läkarförbundets webbplats: 
www.lakarforbundet.se

Följ vad som händer i 
avtalsrörelsen 2007

Nya uppgifter ur lönestatistiken 2006 ligger nu ute på Läkarförbundets hemsida. 
Statistiken rör medellön för kvinnor och män i olika landsting och regioner. Sta-

tistiken är också uppdelad i olika tjänstebefattningar.
Läs mer på: www.lakarforbundet.se

Ny lönestatistik fi nns på hemsidan
- medellön för kvinnor och män

läkartidningen nr 20–21 2007 volym 1041610



Kontakta oss gärna: www.lakarforbundet.se

E-post: info@slf.se Tel: 08-790 33 00

”Information från Sveriges läkarförbund” publiceras var 

tredje vecka. Ansvarig för sidorna: Anders Bengtsson.

Basspecialiteter som kommer att 

kunna ligga till grund för tilläggs-

specialiteterna Akutsjukvård och 

Smärtlindring.

I samband med förändringarna i speciali-

tetsstrukturen infördes en ny specialitet, 

Akutsjukvård. Akutsjukvård och Smärt-

lindring utgör tilläggsspecialiteter. För att 

få specialistkompetensbevis i en tilläggs-

specialitet krävs innehav av bevis om spe-

cialistkompetensbevis i en basspecialitet 

enligt de närmare föreskrifter som med-

delas av Socialstyrelsen. (Bestämmelserna 

som reglerar detta finns i 4 kap förordning 

1998:1513 om yrkesverksamhet på hälso- 

och sjukvårdens område.) 

Dessa föreskrifter beräknas vara klara i 

början av år 2008. I avvaktan på föreskrif-

terna önskar Socialstyrelsen informera om 

det ställningstagande som myndigheten 

gjort om vilka baser som bedöms kunna 

ligga till grund för tilläggsspecialiteterna 

i syfte att underlätta planeringen för dem 

som avser att utbilda sig inom Akutsjukvård 

och Smärtlindring. Frågan har beretts och 

förankrats hos det Nationella rådet för spe-

cialiseringstjänstgöring (ST-rådet).

Smärtlindring
Specialistkompetens i smärtlindring kan 

ännu förvärvas i enlighet med det gamla 

systemet genom de beslutade övergångs-

reglerna. Det enda, som enligt nu gällande 

målbeskrivning för smärtlindring gäller som 

utgångskrav för specialistkompetens, är 

att individen ska inneha ”kunskaper, fär-

digheter och förhållningssätt som mot-

svarar specialistkompetens i någon spe-

cialitet med omfattande patientkontakter”. 

Socialstyrelsens ställningstagande om 

vilka specialiteter som kan tillgodoräknas 

som basspecialiteter till smärtlindring gäl-

ler främst de som är legitimerade efter 

070630 men även de som är legitimerade 

före 060701 och önskar fullgöra sin spe-

cialiseringstjänstgöring i enlighet med det 

nya systemet och tillgodoräkna basspecia-

listkompetens från det gamla systemet.

Till grund för ställningstagandet ligger 

principen om att basspecialiteten ska 

utmärkas av direkta och dagliga patient-

kontakter där målet är att huvudsakligen 

utifrån patientens symtom och tecken 

fastställa diagnos samt besluta om terapi 

och uppföljning. Härigenom tillgodoses 

kravet på kommunikations- och hand-

läggningsförmåga i patientkontakten. 

Det innebär att samtliga basspecialiteter 

i det nya systemet accepteras som tillhör 

grupperna kirurgiska, invärtesmediciniska, 

barnmedicinska, psykiatriska och neuro-

specialiteter – klinisk neurofysiologi un-

dantaget – samt alla enskilda basspecia-

liteter – socialmedicin och klinisk genetik 

undantagna. 

Undantagna är också basspecialiteter 

i grupperna bild- och funktionsmedicin 

samt laboratoriemedicin. I det gamla sys-

temet accepteras specialiteter som bas-

specialitet om de tillhör följande grupper; 

opererande, invärtesmedicinska, barnme-

dicinska, och psykiatriska samt följande 

enskilda specialiteter: allmänmedicin, 

företagshälsovård, skolhälsovård, hud, 

neurologi, infektionssjukdomar, rehabili-

teringsmedicin och onkologi. 

Undantagna är följande: radiologiska spe-

cialiteter och kliniska laboratoriespecialite-

ter samt socialmedicin, klinisk näringslära 

och nukleärmedicin.

Akutsjukvård

Socialstyrelsens ställningstagande om 

vilka specialiteter som kan tillgodoräknas 

som basspecialiteter till akutsjukvård gäl-

ler främst de som är legitimerade efter 

070630 men även de som är legitime-

rade före 060701 och önskar fullgöra sin 

specialiseringstjänstgöring enligt det nya 

systemet men tillgodoräkna basspecialist-

kompetens från det gamla systemet.

Socialstyrelsen anser att om den sökande 

har disputerat samt om alla delmål och 

andra villkor är uppfyllda bör specialist-

kompetensbevis kunna fås efter minst 

fyra och ett halvt års tjänstgöring under 

handledning. 

Detta gäller oavsett tidpunkten och ämnet 

för disputationen. 

Frågan har diskuterats av Socialstyrelsen 

och det Nationella rådet för specialise-

ringstjänstgöring (ST-rådet). Frågan har 

också beretts i en grupp med representa-

tion från universitet och högskolor. Social-

styrelsen och ST-rådet är eniga. 

I dag tillämpas en praxis som innebär att 

erfarenheter i form av forskarutbildnings-

Akutsjukvård och smärtlindring

Sex månader tillgodo för disputation

Till grund för ställningstagandet ligger prin-

cipen om att basspecialiteten ska utmärkas 

av direkta och dagliga patientkontakter där 

målet är att huvudsakligen utifrån patien-

tens symtom och tecken fastställa diagnos 

samt besluta om terapi och uppföljning. 

Härigenom tillgodoses kravet på kom-

munikations- och handläggningsförmåga 

i patientkontakten. 

I det nya systemet innebär det att följande 

specialiteter ej accepteras som basspecia-

litet till akutsjukvård: klinisk neurofysiologi, 

socialmedicin, bild- och funktionsmedicin 

samt laboratoriemedicin.

I det gamla systemet accepteras specialite-

ter som basspecialitet om de tillhör följande 

grupper: opererande, invärtesmedicinska, 

barnmedicinska, och psykiatriska samt föl-

jande enskilda specialiteter: allmänmedi-

cin, företagshälsovård, skolhälsovård, hud, 

neurologi, infektionssjukdomar, rehabilite-

ringsmedicin, onkologi och smärtlindring. 

Undantagna är följande: radiologiska speci-

aliteter och kliniska laboratoriespecialiteter 

samt socialmedicin, klinisk näringslära och 

nukleärmedicin.

För frågor: 
Hanna Frydén, hanna.fryden@slf.se

meriter eller forskning kan innebära upp till 

sex månaders förkortning av kravet på fem 

års tjänstgöring under handledning. 

Den nya regleringen av specialiserings-

tjänstgöringen började gälla från den 1 juli 

2006. 

Socialstyrelsen har bemyndigats att före-

skriva om hur meriter från forskarutbildning 

får tillgodoräknas i specialiseringstjänst-

göringen.

Socialstyrelsen ska reglera frågan om till-

godoräknade i de föreskrifter om speciali-

seringstjänstgöringen som planeras vara 

klara i början av år 2008.
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