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Svenska Distriktsläkarföreningen önskar få lämna synpunkter på remissen 

Bastjänstgöring för läkare, Ds 2017:56 

 

DLF är positiva till förslagen i promemorian och välkomnar en strukturerad 

introduktion till svensk hälso- och sjukvård för alla legitimerade läkare såväl för 

svenskutbildade som för läkare utbildade utanför Sverige för att säkra likartade 

grundläggande kunskaper. 

 

DLF föreslår 6 månaders tjänstgöring i primärvård istället för 3-4 månader som 

promemorian föreslår, eftersom majoriteten av lärandemålen kommer kunna täckas in. 

Vi välkomnar att bastjänstgöringen föreslås vara målstyrd med på förhand definierade 

lärandemål (5.5) men saknar mål om att följa och värdera förändringar i en patients 

hälsotillstånd över längre tid. 

 

Nio av de tio lärandemålen promemorian föreslår anser vi kan uppnås genom 

tjänstgöring i primärvård: 

 

1. Vanligaste sjukdomstillstånden  

I primärvården möter man de vanligaste sjukdomstillstånden genom att dagligen 

träffa oselekterade patienter i alla åldrar med de stora folksjukdomarna. De 

utgörs i huvudsak av psykisk ohälsa i form av depression, olika ångesttillstånd, 

beroende- och utmattningssyndrom men även vanliga internmedicinska 

sjukdomstillstånd som typ 2 diabetes, hjärtsvikt, Astma/KOL, hypertoni och 

hjärtrytmrubbningar inklusive multisjuka äldre. Andra vanliga tillstånd är besvär 

från rörelseapparaten inklusive långvarig smärta, besvär från mag-tarmkanalen, 

hudåkommor och allergiska tillstånd samt olika typer av infektioner. 

 

2. Kommunikation 

Det patientcentrerade arbetssättet och kommunikationen med patienter, anhöriga 

och vårdteam är centralt i vårdcentralsarbetet med fokus på den 

patientcentrerade konsultationstekniken. 

 

3. Medarbetarskap och ledarskap 

Samverkan och samarbete med andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvård 

och med andra aktörer i samhället är områden man får träning i genom att arbeta 

i primärvården. Aktiv träning i ledarskap kan ske genom att leda team eller 

möten på vårdcentralen. 
 

4. Etik, mångfald och jämlikhet 

I primärvården möter man alla sorts patienter – kvinnor, män, barn, ungdomar, 

medelålders och äldre med olika bakgrund, etnicitet och förutsättningar. Utifrån 

medicinska och etiska principer får man träning i att göra prioriteringar utifrån 

medicinska behov. Detta ger också insikt i socioekonomiska skillnaders 

betydelse för hälsan i befolkningen på ett övergripande plan. 



 

 

5. Lagar och föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation 

I vårdcentralsarbetet ingår utfärdande av olika typer av intyg och remisser som 

bygger på kunskaper om gällande lagar och föreskrifter samt förståelse av hälso- 

och sjukvårdens organisation. 

 

6. Sjukdomsförebyggande arbete 

En betydande del av vårdcentralarbetet är förebyggande genom att utredning 

och initiering av behandlingar samt motivation till livsstilsförändringar i syfte 

att motverka att sjukdom uppstår eller förvärras. Deltagande i 

rehabiliteringsprocesser ingår i det förebyggande arbetet liksom arbete på BVC. 

 

7. Läkemedel 

Lärandemålet om läkemedel kan med fördel uppfyllas genom 

vårdcentralsarbete. Genom det stora sjukdomspanoramat kommer man i kontakt 

med många olika läkemedel och får praktisk träning i att ordinera och möjlighet 

att följa upp effekterna. 

 

8. Vårdhygien och smittskydd 

I primärvården har man ett nära samarbete med de lokala smittskyddsenheterna 

och tillämpar riktlinjer för olika infektionstillstånd inklusive 

vaccinationsprogram. I uppdraget ingår smittspårning av samhällsfarliga 

sjukdomar samt anmälningsskyldigheten. 

 

9. Övriga kompetenser 

Att konstatera dödsfall och rutiner runt det, samt kunskap om sjukvårdens 

digitala system och beslutsstöd är färdigheter som tränas genom tjänstgöring i 

primärvård.  

 

Andra tjänstgöringsställen inom BT anser DLF bör som standard vara sjukhusförlagd 

akutsjukvård för att uppfylla det tionde lärandemålet om akuta, livshotande tillstånd 

samt ett valfritt område (5.5.2). 

 

 

Ytterligare skäl till varför DLF föreslår en längre tjänstgöring inom primärvård än 

promemorians förslag är att stora strukturella förändringar är på väg att införas i 

sjukvården. Primärvården skall utgöra basen i sjukvården i linje med utredningen 

Effektiv vård och den pågående utredningen God och nära vård som leds av Anna 

Nergårdh. 

 

Utöver att lärandemålen behöver utarbetas på nationell nivå anser vi även att 

dimensioneringen behöver ske nationellt. Det är viktigt att antalet BT-tjänster anpassas 

till antal utbildade i Sverige och inflödet av legitimerade läkare från Europa så att det 

inte blir väntetider innan BT kan påbörjas.  

 

Tillhörande resurser för handledning måste också dimensioneras avseende omfattning 

och kvalitet för att säkerställa kvaliteten på utbildningen. Utbildningen av handledare 

och kompetenskrav på dessa behöver definieras nationellt så att BT blir lika i hela 

Sverige. Någon form av certifieringssystem behöver utarbetas för att säkerställa 

det. Förutom grundläggande handledarutbildning är det viktigt att handledaren deltar i 

regelbunden fortbildning för handledare och får tid avsatt för uppdraget.  

 

 



 

 

 

 

DLF anser det viktigt att i ett tidigt skede av planeringen och utformningen av BT 

koppla ihop studierektorsorganisationerna för AT/ST med ansvariga för 

läkarutbildningarna vid landets universitet. I målbeskrivningen SOSFS 2015:8 

förstärks handledarens roll genom ökat krav på regelbunden kompetensvärdering av 

ST-läkaren med på förhand kända metoder. Dessa kompetenvärderingsmetoder kan 

med fördel även användas under läkarutbildningens kliniska del och i BT. 

 

När det gäller ansökningsförfarandet till BT anser DLF att det skall vara en separat 

tjänst och inte kopplad till efterkommande ST. Risk finns annars att man taktikväljer 

och sedan hoppar av. Tjänstgöring inom BT skall kunna tillgodoräknas i en 

kommande ST om delar täcker in delmål i den kommande specialitetens 

målbeskrivning. 

 

I promemorian föreslås att intyg om genomförd och godkänd BT skickas in till 

Socialstyrelsen när läkaren ansöker om specialistkompetens. DLF anser att det skall 

ske tidigare för att säkerställa att ingångskraven är uppnådda när ST påbörjas. Annars 

riskerar vi att man kan påbörja och teoretiskt sett även genomföra ST utan godkänd 

BT. 
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