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Prop. 2017/18:274 

Bastjänstgöring för läkare

•Beslutad 28 november 2018

•Lagändringar gäller från den 1 juli 2020

•AT efter examen tas bort

• Införande av klinisk bastjänstgöring 

(normtid 12 månader, minst 6 mån)

•ST under minst 5 år och 6 månader                                                             



Normhierarki

• EU-förordning och direktiv: ministerrådet och 

parlamentet

• Lagar: riksdagen

• Förordningar: regeringen

• Föreskrifter: myndigheter



Patientsäkerhetslagen, 

PSL

Patientsäkerhets-

förordningen, PSF

HSFL-FS 2020:X

Hälso- och 

sjukvårdslagen, HSL



Författningsändringar 1 juli 2020

20xx-xx-xx

•4 kap. 1 § PSL – möjligheten att föreskriva 

om praktiskt tjänstgöring för läkare (AT) för 

att erhålla legitimation tas bort.

•10 kap. 5 § HSL - vad som anges såvitt avser 

AT tas bort. Ny lydelse enligt följande:
”I landstingen ska det finnas möjligheter till anställning för läkares specialiseringstjänstgöring 

inklusive bastjänstgöring i en omfattning som motsvarar det planerade framtida behovet av läkare 

med specialistkompetens i klinisk verksamhet.”

•3 kap. 5 § PSF upphör - ramar för AT etc.

•4 kap. 1 § PSF Ny lydelse

•8 kap. 1 och 3 §§ PSF Ny lydelse (avgifter)



4 kap. 1 § PSF

20xx-xx-xx

För att en legitimerad läkare ska uppnå specialistkompetens ska han eller 

hon förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivs 

för specialistkompetensen genom att genomgå specialiseringstjänstgöring 

under minst fem år och sex månader. Specialiseringstjänstgöringen ska 

fullgöras genom tjänstgöring som läkare under handledning och genom 

deltagande i kompletterande utbildning. Specialiseringstjänstgöringen ska 

inledas med bastjänstgöring under minst sex månader i enlighet med 

vad som anges i särskilda föreskrifter. Bastjänstgöringen ska endast 

genomföras en gång och behöver inte upprepas vid ytterligare 

specialisering. 

I specialiseringstjänstgöringen får meriter från utbildning som ligger till 

grund för en tidigare uppnådd specialistkompetens eller från utbildning på 

forskarnivå tillgodoräknas. I bastjänstgöringen får även meriter från annan 

relevant utbildning och andra relevanta kunskaper och färdigheter 

tillgodoräknas. 



Socialstyrelsen och BT

20xx-xx-xx

• Bör ges i uppdrag att ta fram BT-föreskrifter

• Bör pröva intyg om uppnådd BT direkt efter avslutad 

tjänstgöring

• Bör föreskriva om hur bedömningen ska gå till och vad 

bedömningarna ska innehålla

• Bör ges i uppdrag att ta fram en handbok

• Bör ges i uppdrag att genomföra en översyn av föreskriften 

om särskilt förordnande att utöva läkaryrket för icke 

legitimerade läkare



NU 1 juli 2020

(Nya) läkarprogrammet
Läkarprogrammet

AT
BT

STST





20xx-xx-xx

Utreda kompetensbehov

• Ta del av kunskaper, 

erfarenheter och 

perspektiv 

• Dela in i och rubricera 

delmål

• Arbeta med formuleringar

Process att ta fram målbeskrivningar

Formulera kompetenskrav

Remiss



Institutionella 
mål

Kursmål

Programmål

Institutionella mål



Taxonomi

Miller
Teori

Bloom

Tillämpning
Veta hur man 

gör

Kunna 
göra

Nedre

Övre

Nedre





Diskussion: Akutsjukvård

20xx-xx-xx

•Tjänstgöringsställe (placering)

•Kompetens

- Vad innebär akutsjukvård som 

tjänstgöringsställe?



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev: 

www.socialstyrelsen.se/nyhetsbrev


