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Remiss avseende förslag till reviderade föreskrifter och 
allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring -
inklusive målbeskrivningar 

 
Socialstyrelsen reviderar bestämmelserna om läkarnas specialiseringstjänstgö-
ring. Arbetet påbörjades under hösten 2012 och syftar till att stärka förutsätt-
ningarna för specialiseringstjänstgöring av hög och jämn kvalitet. Målet är tydli-
gare bestämmelser (inklusive nya bestämmelser för specialistläkare från 
tredjeland), en mer ändamålsenlig och dynamisk specialitetsindelning, förbättrad 
struktur i målbeskrivningarna för specialiteterna samt förenklade intyg för ansö-
kan om bevis om specialistkompetens. Ni bereds härmed tillfälle att lämna syn-
punkter på bifogade förslag.   

Till följd av den nya strukturen i målbeskrivningarna (indelningen i a-, b-, och c-
delmål) samt den språkliga standardisering som har genomförts önskar vi att ni 
särskilt beaktar följande frågor:  
 

1. Är innehållet i delmålen c relevant utformat i förhållande till de nya 
delmålen a och b? Ligger kompetenskraven på relevant nivå? 

2. Behöver de respektive målbeskrivningarna justeras på något sätt i för-
hållande till övriga specialiteters målbeskrivningar? 

 

Ni ombeds att lämna era synpunkter skriftligt i en separat svarsskrivelse.  

Remissvaret ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 30 september 

2014.  Skicka svaret med e-post till socialstyrelsen@socialstyrelsen.se. Ange 
Socialstyrelsens diarienummer 4.1.1- 27795/2014.  
 

Frågor under remisstiden besvaras av följande kontaktpersoner: 

Febe Westberg, jurist, projektledare, Avdelningen för regler och behörighet, 
enheten för hälso- och sjukvårdsjuridik. febe.westberg@socialstyrelsen.se  

Ragnhild Mogren, utredare, Avdelningen för kunskapsstöd, enheten för kun-
skapstillämpning 1. ragnhild.mogren@socialstyrelsen.se  

Bitte Fritzson, enhetschef, Avdelningen för regler och behörighet, enheten för 
hälso- och sjukvårdsjuridik. bitte.fritzson@socialstyrelsen.se 
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Bitte Fritzson 

 

    Febe Westberg
     

Bilagor 
 

• Föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:XX) om läkarnas speciali-
seringstjänstgöring 

• Läkarnas specialiseringstjänstgöring Föreskrifter och allmänna råd  
Målbeskrivningar  

• Konsekvensutredning 

Sändlista 

• Svenska läkaresällskapet (SLS)  
• Sveriges läkarförbund (SLF)  
• Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården (Lipus)  
• Sveriges yngre läkares förening (SYLF) 
• Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
• Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) 
• Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) 
• Folkhälsomyndigheten  
• Ekonomistyrningsverket (ESV)  
• Rättsmedicinalverket (RMV) 
• Läkemedelsverket  
• Arbetsmiljöverket (AV) 
• Kommerskollegium 
• Universitets- och högskolerådet (UHR) 
• Universitetskanslerämbetet (UKÄ) 
• Barnombudsmannen (BO) 
• Diskrimineringsombudsmannen (DO) 
• Karolinska institutet (KI)  
• Linköpings universitet (LiU) 
• Sahlgrenska akademin (GU) 
• Umeå universitet (UmU) 
• Uppsala universitet (UU) 
• Örebro universitet (ÖrU) 
• Lunds universitet (LU) 
• Handikappförbunden (HSO)  
• Vårdförbundet  
• Privatvårdens Arbetsgivarförbund/Vårdföretagarna Almega 
• FAMNA  
• Pensionärernas riksorganisation (PRO)  
• Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
  


