
Remissvar för Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin (KITM)  

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

inklusive målbeskrivningar 

Socialstyrelsens diarienummer 4.1.1-27795/2014 

Sammanfattningsvis innehåller c-delmålen relevanta beskrivningar av kompetenskraven, som av 

respektive specialitet kan konkretiseras genom detaljerade mål/checklistor. Vi ser inget behov av att 

utforma delmålen i mer detalj, utan anser att de detaljerade kompetenskraven lämpar sig bäst som 

checklistor, för att kunna uppdateras kontinuerligt. 

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

Svar: Innehållet i delmålen är relevant utformat i förhållande till de nya delmålen a och b.  

Delmålen a är till viss del skrivna utifrån patientvårdande specialiteters perspektiv och är ej helt och 

hållet anpassade till laboratoriemedicinska specialiteter. 

Delmålen b är ej tillämpliga för laboratoriespecialiteter, med undantag för b1 Kommunikation, som 

för KITM bör ingå i delmål c6 som berör blodgivare och delmål c11 som berör patienter. 

 

Fråga 2) Behöver de respektive målbeskrivningarna justeras på något sätt i förhållande till övriga 
specialiteters målbeskrivningar? 

Svar: Målbeskrivningarna behöver ej justeras i förhållande till andra laboratoriespecialiteters 

målbeskrivningar, med undantag för delmålen b enligt ovan. Vi noterar att de andra 

laboratoriemedicinska specialiteterna ej har delmålen b angivna i målbeskrivningen.  

 

Förslag till ändringar Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin KITM:  

B delmålen stryks för KITM 

Övriga förslag till ändringar vg se reviderad fil för KITM: 

C2 tillägg i delmål 

C3 strykning i Utbildningsaktiviteter 

C4 ändring av text i delmål, strykning i Utbildningsaktiviteter,  

C6 tillägg i delmål, strykning i Utbildningsaktiviteter (strykning av kurskrav) 

C9 ändring av text i delmål 

C11 tillägg i delmål 

Övriga kommentarer: 

Delmål: 

Delmål a5 Vårdhygien och smittskydd: noterar att detta är ett nytillkommet kompetenskrav, vilket är 

mycket motiverat. 



Delmål a7 Medicinsk vetenskap: Intyg från forskarutbildning och disputation ska kunna ersätta intyg 

för skriftligt arbete och deltagande i kurser.  

Specialitetsindelningen: 

Tilläggsspecialiteten allergologi är mycket ändamålsenlig för KITM. Detta tillägg innebär att KITM-

specialister utbildade i Sverige kan få kompetens för att tjänstgöra i många andra EU-länder där 

allergologi och immunologi ofta är kombinerat som specialitet. 

Föreskrifterna: 

Bra att förtydligande gjorts av föreskrifterna för specialistläkare från tredjeland. 

Det är väsentligt att det finns en oberoende extern inspektion av ST-utbildningen för att ge stöd och 

säkerställa att utbildningen uppnår nationella krav 

Bilaga 5: Att ”Intyg om genomförd utbildningsaktivitet-kurs” ska undertecknas av aktuell handledare 

är en förändring till det bättre, det underlättar t ex vid genomgångna internationella kurser men 

handledaren bör intyga om att intyg finns om ST-läkarens deltagande. 

Viktigt att studierektorns befogenheter tydliggörs när man nu lagt till skyldigheter 
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