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Till ordförande i  

Läkarförbundets specialitetsföreningar 

  

 

Hej,  
 

Läkarförbundet vill fråga er om arbetet med implementering av den nya ST-föreskriften samt 

undersöka om specialitetsföreningarna är intresserade av att delta på en workshop om 

rekommendationer/utbildningsböcker för nya ST.  

  

Vi ber er att om möjligt svara på nedanstående frågor.   

  

Frågor om arbetet med implementering av den nya ST-föreskriften 

  

Bakgrund 
Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd träder ikraft den 1 maj 2015, men regelverket är 

målstyrt och övergripande och för att det ska fungera i verkligheten måste det ”operationaliseras” av 

professionen och specialitetsföreningarna. En mycket viktig del i det arbetet är 

specialitetsföreningarnas särskilda rekommendationer/utbildningsböcker.  Erfarenheterna från 

införandet av den nuvarande föreskriften (SOSFS 2008:17) är att det i flera fall tog lång tid innan 

rekommendationerna blev klara, då många föreningar har begränsade resurser för att arbeta med 

frågan. Specialitetsföreningar har också vid flera tillfällen bett Socialstyrelsen om hjälp att finansiera 

arbetet. Myndigheten har dock inte aviserat att det kommer att ske. Vi på Läkarförbundet är 

bekymrade över den rådande situationen och vi vill undersöka vad vi kan göra för att underlätta 

implementeringen av den nya ST-föreskriften. Vi har med anledning av det några frågor som vi 
hoppas att ni vill besvara. 

  

Frågor om nuläget: 
1. Hur långt har er förening kommit med att ta fram de nya 

rekommendationerna/utbildningsböckerna?  

2. När ungefär bedömer ni att rekommendationerna är klara och kan publiceras?  

3. Gemensamma kunskapsbaser ska tas fram för en rad specialiteter, bl. a. för de 

internmedicinska och kirurgiska. Var i processen befinner ni er, pågår ett gemensamt arbete 

mellan föreningarna? 

4. Vilka eventuella problem har ni stött på? 
  

Frågor om hur Läkarförbundet kan hjälpa till:  
  

1. Är ni intresserade av att delta på en workshop anordnad av Läkarförbundet? Syftet skulle 

vara att ge er möjlighet att tillsammans med andra specialitetsföreningar arbeta med 

rekommendationerna och de gemensamma kunskapsbaserna.   

2. Har ni förslag på hur Läkarförbundet i övrigt kan hjälpa till för att underlätta 

implementeringen av den nya ST-föreskriften? 

  

Vi är tacksamma för era svar till  thomas.parker@slf.se  senast onsdag den 13 maj. 
 

 



  

Vänliga hälsningar  

  

Thomas 

  

Thomas Parker 

Sveriges läkarförbund 

Avdelningen för Politik och Profession 

Box 5610 
114 86 STOCKHOLM 

Tel: 08-790 34 44 

Mobil: 070-790 34 44 

Fax: 08-10 34 44 

E-post: Thomas.parker@slf.se 

 


