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Del av en större reform

•Ny läkarutbildning som blir 

legitimationsgrundande

•AT tas bort.

•Bastjänstgöring (BT) införs som en 

inledande del i ST.



Patientsäkerhetslagen, 

PSL

Patientsäkerhets-

förordningen, PSF

HSLF-FS 2020:X, 

Målbeskrivningar X

Hälso- och 

sjukvårdslagen, HSL

Nya regler 1 juli 2020



Uppdrag till Socialstyrelsen

•Ta fram föreskrifter för läkarnas ST där 

bastjänstgöring införs som en inledande 

tjänstgöringsdel.

– Föreskriften ska utarbetas i enlighet med vad som 

anges i propositionen Bastjänstgöring för läkare. 

•Förbereda sin verksamhet för att kunna pröva och 

besluta om intyg för bastjänstgöring.



Centrala delar 

20xx-xx-xx

•Målstyrt

•Två obligatoriska placeringar

– Akut sjukvård

– Primärvård

•Viktigt att kunskaper i psykiatri ingår

•ST-läkare ska kunna vara handledare

•Extern bedömare i den sammantagna 

bedömningen



Föreskrifter om BT från 

Socialstyrelsen

• ”Paragraf”-del

– Placeringar 

– Handledning, bedömning, intyg

– Roller och ansvar m.m.

•Målbeskrivningar

– Vilken kompetens ska BT-läkaren uppnå?



NU 1 juli 2020/2021

(Nya) läkarprogrammet
Läkarprogrammet

AT
BT

STST



Institutionella 
mål

Kursmål

Programmål



Målbeskrivningarna

20xx-xx-xx

•Anger den kompetens som: 

– krävs för att få bevis om

specialistkompetensbevis/baskompetens

•Används i

– utformning av utbildning, och

– bedömning av kompetens.



20xx-xx-xx

Fortsatt 

utbildning 

och 

lärande

Grundutbildning

ST

BT



Arbetet framåt

•Hämta in kunskap, synpunkter och 

perspektiv.

- Avslutas i höst

•Sammanställa, analysera och ta fram förslag

- Hösten och vintern

•Remiss

- Januari/februari 2020

•Reglerna börjar gälla 1 juli 2020



Bedömning av kompetens och intyg i BT 

och ST i övrigt



Nuvarande reglering i ST
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Kontinuerliga bedömningar

Handledaren och verksamhetschefen ska 

bedöma kompetensutvecklingen 

kontinuerligt.

Intygen

Huvudansvarig handledare och 

verksamhetschef intygar att ST-läkaren 

uppfyllt kompetenskraven i 

målbeskrivningen



Obs! Följande är hur vi tänker nu. 

Det kan komma att ändras.
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Bedömningar av kompetens i BT?
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Kontinuerliga bedömningar

Handledare på aktuell placering

Sammantagen bedömning för varje 

placering

Handledare på aktuell placering

Slutlig bedömning inför ansökan

Extern bedömare och huvudansvarig 

handledare



Huvudansvarig handledare i BT
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• Handledarna ska vara specialister eller 

ST-läkare.

• En av handledarna ska vara 

huvudansvarig handledare.

• Den huvudansvariga handledaren ska 

följa BT-läkarens kompetensutveckling 

under hela bastjänstgöringen och 

samråda med de övriga handledarna.



Hur vi tänker om intyg i BT
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Intygar kompetens

Huvudansvarig handledare och extern 

bedömare

Intygar tjänstgöring och placeringar

Huvudansvarig verksamhetschef eller 

motsvarande

Intyg per delmål

Redogör för aktiviteter och hur 

kompetensbedömning gått till



Ändra reglerna om bedömningar 

och intygande i övriga ST?
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Kontinuerliga bedömningar

Handledare

Slutlig bedömning inför ansökan

Huvudansvarig handledare och ytterligare 

en specialistläkare i aktuell specialitet. De 

ska också intyga kompetens och 

utbildningsaktiviteter.

Intyga tjänstgöring

Verksamhetschef



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se

Prenumerera på vårt nyhetsbrev: 

www.socialstyrelsen.se/nyhetsbrev


