
Bastjänstgöring för läkare

Vad vet SYLF i dag?
Sammanställt av Maria Ehlin Kolk, vice ordförande SYLF, oktober 2019

Observera att detta är ett arbetsmaterial.





Varför behövs en ny grundutbildning och BT?

• Sverige har bland världens äldsta nyblivna specialister vilket leder
till en stor brist på färdiga specialister

• Grundutbildningen (GU) och allmäntjänstgöringen (AT) har inte
utvecklats och formats efter framtidens behov av läkare

• Våra kollegor som inte studerat i Sverige har behövt en
introduktion till svensk sjukvård men inte tillåtits göra AT

• Allt detta var grunden till att regeringen la fram utredningar och
förslag som lett fram till dit vi är i dag.



• 2011 tillsatte regeringen en utredning av den svenska
läkarutbildningen och allmäntjänstgöringen

• 2016 tillsatte regeringen en kompletterande utredning för att
kartlägga hur grundutbildningen och ST kan kopplas

• November 2018 beslutade riksdagen om att införa BT från och
med 1 juli 2020 då BT blir en obligatorisk inledande del innan ST.
Gäller till en början enbart utlandsutbildade läkare

• Mars 2019 togs beslut om ny sexårig läkarutbildning som ger
legitimation direkt. Kommer att starta hösten 2021

• Den första kullen med svenskutbildade läkare kommer troligen
tidigast att påbörja sin bastjänstgöring 2027. Under en ännu ej
beslutade övergångstid kommer AT finnas kvar parallellt

Vad är beslutat?



BT är 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

Beslutat av riksdagen

Socialstyrelsens uppdrag



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

6-åriga läkarprogrammetLäkarprogrammet

AT BT

STST



Ett systemskifte

• GU blir 6 år och legitimationsgrundande. Basen för ST blir
examinationskraven för GU

• BT blir en del av ST

• ST 2015 försvinner: blir ST 2020

• BT kommer att vara en inledande del av ST. Efter genomförd BT
ansöker man om ett baskompetensbevis



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.



Vem gör vad?

• Socialstyrelsen plockar fram en föreskrift

• Målbeskrivningarna till ST 2020 kommer specialitetsföreningarna
fortsatt tolka för varje specialitet. De tolkar de så kallade
"frirummet"

• Oklart vem som får ansvar för att tolka föreskriftens innehåll för
BT.

• Föreskriften kommer enbart att formulera s k institutionella mål



Blir en utveckling av ST 2015

• Delar av a- och b-delmålen kommer att hamna i BT

• Kommer att finnas en tydlig progressionstanke
• GU --> legitimation --> BT --> a- och b-mål --> c-mål --> specialist --> fortbildning

• Troligtvis kommer det inte bli föreskrivna utbildningsaktiviteter i
BT



20xx-xx-xx

Fortsatt 
utbildning 

och lärande

Grundutbildning

ST

BT



Målbeskrivningar 2015
Delmålen a

Delmålen b

Delmålen c



Målbeskrivningar 2020
Delmålen bt

Delmålen a

Delmålen b

Delmålen c



Arbetsmaterial målbeskrivning

20xx-xx-xx

Vissa kompetensområden kommer att komma både under BT och A- eller B-mål. Då kommer det att finnas en 
progressionstanke med målet med krav på fördjupad kompetens ju närmare individen är att vara färdig specialist. 



Arbetsmaterial av målbeskrivning

• Detta är de områden som är arbetsmaterial i dag

• Varje kompetensområde kommer att innehålla mål som ska
bedömas/individen ska kunna visa uppnådd kompetens inom

• En del mål kan komma att vara på GU-nivå. Det gör att BT
kommer inte alltid vara samma för en individ som studerat 6-åriga
GU eller som studerat utomlands.



Vad vet vi om paragrafdelen?

• Regeringens proposition gav en tydlig fingervisning om hur
paragrafdelen kan tänkas att se ut.

• Bastjänstgöring för läkare Prop. 2017/18:274

• Socialstyrelsen arbetar på förslag till paragrafer utifrån denna
proposition



Ur propositionen

• BT blir en fristående, inledande del av ST.
• BT ska vara målstyrd utbildning och minst 6 månader

lång varav två obligatoriska placeringar inom primärvård
och akutsjukvård och max fyra placeringar totalt sett.

• Minimitiden för specialiseringstjänstgöringen ändras från fem år
till fem år och sex månader, för att inkludera tiden
för bastjänstgöring.



• Bastjänstgöringen bör fullgöras inom specialiteter där läkaren har
egna direkta patientkontakter samt ansvar för utredning och
behandling.

• Det är betydelsefullt att kunskaper inom psykiatri
särskilt beaktas och ryms inom bastjänstgöringen



Följande sidor är arbetsmaterial gällande 
paragrafdelen i BT-föreskriften.



Placeringar

• Minst tre månader i primärvård
• Minst tre månader i akut sjukvård
• Bör inte ha fler än fyra tjänstgöringsställen
• Längre sammanhängande placeringar bör eftersträvas.



Verksamhetschef

• I ST finns en verksamhetschef med särskilt ansvar. Det behövs
också i BT men i BT behöver det inte finnas ett ”moderskepp”.

• Därför överväger Socialstyrelsen en reglering att en av BT-läkarens
verksamhetschefer ska vara huvudansvarig verksamhetschef.



Handledning

• För varje utbildningsperiod ska BT-läkaren ha tillgång till en
handledare.

• En av handledarna ska vara huvudansvarig handledare.
• Den huvudansvariga handledaren bör finnas där BT-läkaren gör

någon av sina obligatoriska placeringar (primärvård och akut
sjukvård)

• Handledaren ska vara specialist eller ST-läkare.
• Handledaren ska ha gått handledarutbildning.



Bedömning av BT-läkarens kompetens

• Kontinuerliga bedömningar av handledare
• Sammantagen bedömning för varje tjänstgöringsperiod av aktuell

handledare
• Slutlig bedömning inför ansökan om baskompetensbevis av extern

bedömare i samråd med huvudansvarig handledare.



Socialstyrelsens arbete 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



SYLFs arbete framåt

• BT policy uppdateras: klart november 2019

• Kontinuerlig kommunikation med Socialstyrelsen

• Förberedelser inför remissvar av BT-föreskriften: kommer att
komma på remiss i januari 2020

• Pågående dialog med andra intressenter så som regioner, SKL och
Socialdepartementet samt politiker
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