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• Legitimation i Sverige före den 1 maj 2015, 
kan följa det gamla regelverket (SOSFS 
2008:17) eller det nya (SOSFS 2015:8). 

• Specialistkompetens enligt det gamla 
regelverket ansökan senast den 30 april 2022



Nya författningen 
SOSFS 2015:8

Allmänna bestämmelser:Allmänna bestämmelser:

• legitimerad läkare 
• minst fem år som läkare under handledning 
• forskarnivå får tillgodoräknas  (6mån)

• individuellt utbildningsprogram enligt målbeskrivningen
– Intern o extern utbildning
– Forsknings och utveckl arbeten
– Planerad tid för självstudier

….INTYG: tjänstgöring , auskultation,  kurs, 
kvalitets- och utvecklingsarbete, och självständigt skriftligt arbete. 



Handledning och bedömning

• Utgångspunkt i individuellt 
utbildningsprogram 

Allmänna råd 

Handledningen bör planeras in i ordinarie 
tjänstgöringsscheman



• För varje utbildningsperiod ska ST-läkaren ha 
tillgång till en handledare med 
specialistkompetens och handledarutbildning.



Bedömning av ST-läkarens kompetens

Handledaren och verksamhetschefen ska 
bedöma kompetensutveckling kontinuerligt

Bedömningen ska dokumenteras och ligga till 
grund för det intyg om uppnådd 
specialistkompetens som ska utfärdas efter 
fullgjord specialiserings- tjänstgöring. 



Ansvarsfördelning

Vårdgivaren

Vårdgivaren ansvarar för hög och jämn kvalitet

• verksamheten regelbundet granskas 

Allmänna råd

• Granskning bör ske vart 5:e år

”SPUR”



Verksamhetschef

• individuella utbildningsprogrammet tas fram, 
regelbundet och revideras vid behov, i samråd 
med studierektor, handledare och ST-läkaren,

• huvudansvarig handledare utses

• kontinuerliga bedömningen dokumenteras



Studierektor

5 § Studierektorn ska samordna den interna och 
externa utbildningen för ST-läkarna. 

Allmänna råd

utarbeta introduktionsprogram för ST-läkarna, och

ta del av kontinuerliga bedömningen

delta i utformning o revision av utbildningsprogram



Indelning av specialiteter

TilläggsspecialiteterTilläggsspecialiteter

Allergologi

4 § För tilläggsspecialiteten allergologi krävs bevis om 
specialistkompetens i någon av specialiteterna

• allmänmedicin,
• arbets- och miljömedicin,
• barn- och ungdomsallergologi, 
• hud- och könssjukdomar,
• internmedicin,
• klinisk immunologi och transfusionsmedicin.



Specialistläkare från tredjeland

5 § Den läkare som har ett bevis om specialistkompetens 
från tredjeland efter att ha fullgjort minst tre års 
specialiseringstjänstgöring och sammanlagda 
tjänstgöringstiden inom specialiteten utgör minst fem 
år ska få ett bevis om specialistkompetens i samma 
specialitet i Sverige om han eller hon

• genomför minst ett års specialiseringstjänstgöring i 
Sverige efter att ha fått svensk legitimation, och

• uppfyller kompetenskraven i målbeskrivningen.



Målbeskrivningarnas struktur



Delmål a 

• Medarbetarskap och 
ledarskap*

• Pedagogik *

• Etik

• Mångfald och jämlikhet

• Vårdhygien och smittskydd

• Systematiskt kvalitets- och 
patientsäkerhetsarbete

• Medicinsk vetenskap*
Skriftligt arbete

• Hälso- och sjukvårdens 
organisation*

• Lagar och andra 
föreskrifter*

* Kurskrav



Vidareutbildning, Kurser? Struktur? 

Grund-
utbildning 
5år

AT 1,5-2år

ST 5 år Specialistkompetent läkare 35 år Vidareutbildning

Pension

Sponsring upphört nu!

Nygrund-
utbildn 6 år

?????????????????????????????????????????



Pågående aktiviteter kring 
vidareutbildn.

LF
• Årlig fortbildningsplan.

• Genomförda fortbildningsaktiviteter och 
uppnådda mål dokumenteras i en portfolio.

• Varje sektion tar utifrån vad som är relevant 
för verksamheten ställning till 
ändamålsenliga utbildningsaktiviteter, 
viktning och nivå. Detta kan variera 
beroende på eventuell subspecialisering och 
typ av verksamhetsområde.

• SLS skapar i samverkan med sektionerna en 
organisation för granskning av 
fortbildningsportfolio med överenskomna 
tidsintervall.

• Granskningen certifieras av SLS som 
oberoende professionell organisation.

SLS

Alla specialistläkare ska sammanlagt • Alla specialistläkare ska sammanlagt 
kunna avsätta minst en halv dag i 
veckan för internutbildning och egen 
fortbildning.

• Tillräckligt med budgeterade resurser 
till utbildningar och konferenser för alla 
specialistläkare, med möjlighet till 
minst tio dagars extern fortbildning 
per läkare och år.

• Att fortbildningsinspektioner liknande 
dem som finns för ST- och AT-läkare 
införs.



UU Förslag för KITM

• minst 2 veckors extern 
utbildning per år

• Synpunkter???

CME/CPD

• USA och Tyskland

• 50h/år



Tack!!!



Delmål  a1 
Medarbetarskap och ledarskap

Utbildningsstruktur Uppföljning

-kunna bidra till det kontinuerliga 
lärandet på arbetsplatsen  
-kunna utöva ledarskap i det 
dagliga arbetet, inklusive leda ett 
vårdteam 
-kunna ta ett ansvar för 
utvecklingen av samarbetet mellan 
medarbetare ur olika yrkesgrupper
-kunna samverka i 
individanpassade vårdprocesser 
-kunna samverka med aktörer 
utanför hälso- och sjukvården, t ex 
socialnämnder, verksamheter inom 
socialtjänsten, skola och 
Försäkringskassan 

Klinisk tjänstgöring 

under handledning vid en eller 
flera enheter som bedriver sådan 
verk-samhet eller handlägger 
sådana ärenden

Deltagande i en eller flera kurser

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och uppfyllda 
kompetenskrav utfärdat av aktuell 
handledare

Allmänna råd 

Deltagande i inom- eller 
mellanprofessionell 
reflektion i grupp


