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Sammanställning av grupparbete om 
sidotjänstgöring i primärvården 
 

Läkarförbundets fullmäktige 2017 gav förbundets styrelse i uppdrag att arbeta med ST-mål 

som kan uppfyllas genom sidotjänstgöring i primärvården. Följande att-sats bifölls: ”att 

Läkarförbundets fullmäktige ger styrelsen i uppdrag att förtydliga och uppmärksamma mål 

som ST-läkare verksamma i specialiteter som samverkar med primärvården, kan uppfylla 

genom sidotjänstgöring i primärvården”. Styrelsen har sedan dess arbetat med frågan och 

lyft, diskutera samt uppmärksammat området genom ett flertal diskussioner och workshops i 

olika fora, genom mediala publikationer samt genom att lyfta frågan i Socialstyrelsens ST-

råd. Under Läkarförbundets studierektorskonferens den 12 april 2018 samlades drygt 

75 studierektorer inom AT och ST. Under konferensen genomförde deltagarna bland annat 

ett grupparbete om sidotjänstgöring i primärvården. I föreliggande dokument sammanfattas 

gruppernas slutsatser och diskussioner.  

Arbetsgång och diskussionspunkter 
Studierektorerna delades in i grupper om ca 5-10 deltagare och diskuterade nedanstående 

tre frågor. Som stöd till diskussionen hade varje grupp tillgång till listor över de specialiteter 

som finns i SOSFS 2015:8 samt tillhörande a- och b-mål i målbeskrivningarna. Därefter 

följde en gemensam diskussion som leddes av Sofia Rydgren Stale. 

1. Hur ser ni studierektorer på ett eventuellt obligatorium för vissa specialiteter att 

sidotjänstgöra i primärvården? 

 

2. Vilka specialiteter tycker ni är mest aktuella för eventuell sidotjänstgöring inom 

primärvården?  

   

3. Vilka av a- och b-målen i Socialstyrelsens målbeskrivningar från 2015 för läkarnas 

specialiseringstjänstgöring tror ni skulle kunna uppfyllas genom tjänstgöring i 

primärvården?  

 

Sammanfattning av diskussionerna 

Sammanfattningsvis var studierektorerna negativa till att sidotjänstgöring inom primärvården 

ska vara ett obligatorium för alla ST-läkare inom samtliga specialiteter. Studierektorerna 

ansåg att alla a- och b-delmål går att uppfylla i primärvården och även delar av vissa 

specialiteters c-delmål. Kärnan och huvudfokus i diskussionen var att ST är en utbildnings-

tjänst som syftar till måluppfyllelse och att man för varje ST-läkare ska göra en individuell 

bedömning av hur hens ST ska läggas upp. Förutom att göra en bedömning utifrån aktuell 

specialitets målbeskrivning behöver man se över vilka förutsättningar som finns inom just det 

aktuella landstinget att sidotjänstgöra inom primärvården. Deltagarna tryckte på produktions-

perspektivet, det vill säga att det är viktigt att poängtera att sidotjänstgöring i primärvården 

inte får användas för att lösa bemanningsproblematiken inom primärvården. Några grupper 

underströk att det inte ska vara obligatoriskt med sidotjänstgöring inom primärvården men att 
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det behövs bättre samverkan mellan primärvården och exempelvis sjukhusen. De framhöll 

att man behöver arbeta mer på hemmaplan för att få till bra lösningar för både ST-läkarna 

och patienterna.  

Deltagarna lyfte att sidotjänstgöring inom primärvården, om än inte obligatoriskt för samtliga 

ST-läkare, kan medföra flera fördelar. Bland annat lyftes att det för utlandsutbildade läkare 

som inte har möjlighet att göra AT kan finnas ett stort värde att sidotjänstgöra inom 

primärvården. Genom en sidotjänstgöring i primärvården får de möjlighet att lära sig om hela 

vårdkedjan och även få erfarenhet av att möta en stor mängd osorterade patienter och 

många kroniskt sjuka. Det lyftes även att för många av delmålen i målbeskrivningen så kan 

en större kvantitet av patienter nås inom primärvården än inom den egna specialiteten, vilket 

kan medföra viktiga erfarenheter och att måluppfyllelse nås snabbare. Bland dessa 

specialiteter med mindre patientkontakt nämndes radiologi, klinisk kemi och patologi. Flera 

grupper nämner att om AT försvinner framöver så kan behovet av randningar inom 

primärvården bli större.1  

På frågan om vilka specialiteter som är mest aktuella för sidotjänstgöring inom primärvården 

nämns att ortopedi kan ha nytta av det eftersom ortopedin och primärvården har mycket 

samarbeten kring patienten och hens problematik. Andra specialiteter som nämns särskilt är 

psykiatri, internmedicin, geriatrik, hud, infektion, pediatrik, reumatologi, socialmedicin, 

akutmedicin samt arbets- och miljömedicin.   

Till farhågorna för sidotjänstgöring inom primärvården lyfts att det skulle vara resurskrävande 

och förlänga tiden för specialiseringstjänstgöringen. Flera grupper nämner att det är svårt 

som det är att redan idag få in det som behöver rymmas inom tjänstgöringstiden för att ST-

läkaren ska kunna nå kompetenskraven.  

 

  

                                                           
1 Förtydligande från Läkarförbundet: Med nuvarande regelverk ska en AT avslutas med 6 månaders 

placering inom allmänmedicin vilket innebär att många läkare har med sig erfarenhet från 

primärvården i sina karriärer. Beroende på vad som kommer att beslutas angående BT:s upplägg och 

hur landstingen kommer att lägga upp sina bastjänstgöringar kan detta komma att ändras. 

 


