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AT och ST 2015

Påtryckningar kommer ske… SYLF, UFO osv

AT måste finnas kvar

ST 2015 måste också finnas kvar

Patientsäkerhetsförordningen

Socialdepartementet



Och BT då?
Redan på G!

Dalarna, Skåne, Värmland

Hos er?



Vad gör SYLF?

Lokalt:

Remissvar till styrelsen kring 

ST 2020 

föreskriften  och målbeskrivning



Vad mer gör SYLF

UFO (utbildnings- och forskningsrådet) internat + 

styrelsemötet 9 mars

Arbetat oss igenom målbeskrivningar och föreskriften



Men hur verkar det som att det blir då?



Ny målbeskrivning BT 
• BT-målen bör uppnås före ST-målen, men inget absolut krav

• Kompetensområdena för BT är i stora delar samma som under grundutbildningen

• 47 delmål för BT

• ST-mål har flyttats till målbeskrivningen för BT

• För att få bli specialist (ST 2020) måste man ha bevis om baskompetens

• Förslaget från socialstyrelsen.. 

BT mål bör alltså uppfyllas innan ST, men ej tvingande. och ST kan på så vis 
påbörjas parallellt med BT.



Delmål bt1. Akuta och icke akuta sjukdomstillstånd

1. kunna diagnostisera akuta sjukdomstillstånd 

2. kunna identifiera tecken på farliga sjukdomstillstånd och kunna initiera fortsatt 

handläggning 

3. kunna inleda behandling av akuta sjukdomstillstånd, inklusive livshotande tillstånd, 

och kunna planera fortsatt handläggning 

4. kunna diagnostisera vanliga icke akuta sjukdomstillstånd 

5. kunna planera behandling av samt behandla och följa upp vanliga icke akuta 

sjukdomstillstånd och andra hälsoproblem 

6. kunna beakta patientens övriga hälsotillstånd, inklusive eventuell multisjuklighet, 

och livssituation i handläggningen av akuta och icke akuta sjukdomstillstånd 



Delmål bt2. Psykiatriska sjukdomstillstånd och övrig psykisk ohälsa

1. kunna diagnostisera akuta psykiatriska sjukdomstillstånd 

2. kunna handlägga akuta psykiatriska sjukdomstillstånd 

3. kunna diagnostisera vanliga icke akuta psykiatriska sjukdomstillstånd 

4. kunna inleda behandling av icke akuta psykiatriska sjukdomstillstånd 

5. kunna beakta patientens övriga hälsotillstånd, inklusive eventuell 

multisjuklighet, och livssituation i handläggningen av akuta och icke 

akuta psykiatriska sjukdomstillstånd 



Delmål bt2. Psykiatriska sjukdomstillstånd och övrig psykisk ohälsa 
(forts)

1.kunna bedöma suicidrisk hos en patient och kunna initiera vidare handläggning 

2.kunna identifiera tecken på förvirringstillstånd hos en patient och kunna vidta 

adekvata åtgärder 

3.kunna identifiera tecken på beroendetillstånd hos en patient och kunna vidta 

adekvata åtgärder 

4.kunna bedöma behov av psykiatrisk tvångsvård hos en patient och kunna 

utfärda vårdintyg 

5.kunna identifiera psykisk ohälsa som inte har sin grund i psykiatrisk sjukdom 

hos en patient och kunna vidta adekvata åtgärder 



Delmål bt3. Lagar och andra författningar inom hälso- och sjukvården

1. uppvisa kunskap om lagar och andra författningar som gäller inom hälso- och sjukvården och 

för dess personal*

Delmål bt4. Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation

1. uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och 

administration* 

2. uppvisa kunskap om andra aktörer som har betydelse för hälso-

och sjukvården, till exempel socialtjänsten, Försäkringskassan 

och skolan 

3. uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens olika ekonomiska 

styrningssystem och deras betydelse för prioriteringar och 

avvägningar i det dagliga arbetet* 

4. uppvisa kunskap om hur förändringar av medicinska, tekniska 

eller organisatoriska förutsättningar kan få betydelse för var, när 

och hur hälso- och sjukvård kan bedrivas 



Delmål bt5. Strukturerad vårddokumentation

1. uppvisa kunskap om syftet med strukturerad vårddokumentation

2. kunna dokumentera på ett sätt som bidrar till en god och säker vård för patienten

Delmål bt6. Systematiskt kvalitetsarbete

Delmål bt7. Vetenskapligt förhållningssätt

1. uppvisa kunskap om vad systematiskt kvalitetsarbete innebär

1. kunna kritiskt granska och värdera medicinsk information* 

2. kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i det dagliga arbetet* 



Delmål bt8. Etik i det dagliga arbetet

1. kunna identifiera och hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet*

Delmål bt9. Bemötande

1. kunna bemöta människor som individer och med respekt oberoende av till exempel kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder*

2. kunna bemöta patienter och närstående med empati och lyhördhet

3. kunna anpassa bemötandet utifrån patienters och närstående individuella förutsättningar 

och behov, till exempel utifrån ett barns mognadsnivå eller en patients kognitiva förmåga*



Delmål bt10. Samarbeta och leda arbetet kring patienten

Delmål bt11. Presentera, förklara och instruera

1. kunna samarbeta med medarbetare inom både den egna yrkesgruppen och andra yrkesgrupper

2. kunna leda det multiprofessionella arbetet kring en enskild patient*

3. kunna främja förutsättningar för patienters och närståendes delaktighet i vård och behandling

4. kunna samverka med aktörer inom och utanför hälso- och sjukvården kring en enskild patient, till 

exempel med en annan vårdenhet, socialtjänsten, Försäkringskassan och skolan*

1. kunna presentera och förklara medicinsk information på ett tydligt och tillgängligt sätt, såväl 

muntligt som skriftligt* 

2. kunna ge medarbetare och studenter instruktioner om verksamhetsspecifika tekniker och 

tillvägagångssätt* 



Delmål bt12. Barn och ungdomar

Delmål bt13. Vårdhygien och smittskydd i det dagliga arbetet

1. kunna anpassa vård och omhändertagande med utgångspunkt i barns och 

ungdomars särskilda förutsättningar och behov

2. uppvisa kunskap om barns rättigheter i hälso- och sjukvården

3. kunna identifiera tecken på att ett barn far illa eller riskerar att fara illa och kunna 

vidta adekvata åtgärder

1. kunna ta ett ansvar för att vårdrelaterade infektioner och smittspridning 

förebyggs i det dagliga arbetet*



Delmål bt14. Hälsofrämjande insatser

Delmål bt15. Läkemedelsbehandling

1. kunna identifiera behov av hälsofrämjande insatser hos en patient och kunna 

initiera fortsatt handläggning

1. kunna anpassa läkemedelsbehandling efter en patients ålder, kön, vikt, njur- och 

leverfunktion samt eventuell samsjuklighet och övrig medicinering*

2. kunna bedöma risker för interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling*

3. uppvisa kunskap om principer för rationell antibiotikabehandling

4. uppvisa kunskap om läkemedels inverkan på miljön*

Lm-beh även kunskap och kunna tillämpa kring 
graviditet, amning, fertilitet och beroendesjukdom



Delmål bt16. Försäkringsmedicinska intyg

Delmål bt17. Behov av palliativ vård

1. kunna utfärda försäkringsmedicinska intyg

1. kunna identifiera behov av palliativ vård hos en patient och kunna vidta adekvata 

åtgärder*



Ny målbeskrivning ST

• Nya och omformulerade a- och b-mål
• Nuvarande ST-mål som är flyttade till målbeskrivningen för 

BT är markerade med *



Delmål a1. Lagar och andra författningar för den egna specialiteten 

Nuvarande delmål Nytt delmål Utbildnings-
aktiviteter 

Intyg

uppvisa kunskap om lagar och 
andra föreskrifter som gäller 
inom hälso- och
sjukvården och för dess 
personal*

uppvisa kunskap om hälso- och 
sjukvårdens organisation och 
administration*

uppvisa kunskap om hälso- och 
sjukvårdens olika ekonomiska 
styrsystem och deras betydelse 
för prioriteringar och avvägningar 
i det dagliga arbetet*

uppvisa kunskap om lagar och 
andra författningar som är 
särskilt relevanta för den egna 
specialiteten

Klinisk tjänstgöring under 
handledning 

eller 

Deltagande i en eller flera kurser 

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav utfärdat 
av handledare eller 
kursledare 



Nuvarande delmål Nya delmål Utbildnings-
aktiviteter 

Intyg

kunna kritiskt granska den egna 
verksamheten och kunna 
genomföra en risk- och 
händelseanalys

kunna ta ett ansvar för att 
förbättrande åtgärder, processer 
och rutiner för patientnytta 
genomförs systematiskt

kunna ta ett ansvar för 
integreringen av nya tekniker och 
metoder i det dagliga hälso- och 
sjukvårdsarbetet

kunna identifiera risker och 
vårdskador och andra 
kvalitetsbrister och kunna vidta 
adekvata åtgärder

kunna utvärdera processer och 
resultat och kunna ta ett ansvar 
för att förbättrande åtgärder 
genomförs

Deltagande i utvecklingsarbete

Allmänna råd
Deltagande i en eller flera kurser

Deltagande i större yrkesrelaterad 
sammankomst

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda kom-
petenskrav utfärdat av 
handledare

Delmål a2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 



Nuvarande delmål Nytt delmål Utbildnings-
aktiviteter 

Intyg

uppvisa fördjupade kunskaper om
medicinskt vetenskapliga 
metoder
och etiska principer

kunna kritiskt granska och 
värdera
medicinsk vetenskaplig 
information*

uppvisa ett medicinskt 
vetenskapligt
förhållningssätt till rutiner och
arbetssätt i det dagliga arbetet*

kunna ta ett ansvar för att 
medicinsk vetenskaplig kunskap 
implementeras och tillämpas i 
hälso- och sjukvården

Deltagande i 
implementeringsarbete

Allmänna råd
Deltagande i en eller flera kurser

Deltagande i större yrkesrelaterad 
sammankomst

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav utfärdat 
av handledare

Delmål a3. Medicinsk vetenskap 

VAD tycker SYLF?

ST-arbetet slopas
- plagiat har förekommit

ST-arbetet kan komma att slopas
- SYLF och UFO anser att arbetet 

ska finnas kvar
- Disputerad handledare
- Plagieringskoll
- Examinator



Nuvarande delmål Nytt delmål Utbildnings-
aktiviteter 

Intyg

uppvisa kunskap om innebörden
av medicinsketiska principer samt
kunna identifiera etiska problem
och analysera dessa på ett
strukturerat sätt

kunna hantera värdekonflikter i det
dagliga arbetet*

kunna bemöta människor som
individer och med respekt
oberoende av kön,
könsöverskridande identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell
läggning och ålder*

kunna analysera etiska 
problem med utgångspunkt 
i medicinsk-etiska principer

Klinisk tjänstgöring under 
handledning

eller,

Deltagande i en eller flera kurser

eller,

Deltagande i utvecklingsarbete

Allmänna råd
Deltagande i reflektion i grupp

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda kom-
petenskrav utfärdat av 
handledare eller 
kursledare

Delmål a4. Etik 



Nuvarande delmål Nytt delmål Utbildnings-
aktiviteter 

Intyg

kunna utöva ledarskap i det dagliga
arbetet, inklusive leda ett vårdteam

kunna ta ett ansvar för utvecklingen
av det multiprofessionella samarbetet

kunna leda medicinskt 
arbete på arbetsplatsen

kunna utveckla det 
multiprofessionella 
samarbetet på 
arbetsplatsen

Klinisk tjänstgöring under 
handledning

Deltagande i en eller flera kurser

Allmänna råd
Deltagande i reflektion i grupp

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda kom-
petenskrav utfärdat av 
handledare

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav 
utfärdat av kursledare 
eller handledare

Delmål a5. Ledarskap 



Nuvarande delmål Nytt delmål Utbildnings-
aktiviteter 

Intyg

kunna ta ett ansvar för det
kontinuerliga lärandet på 
arbetsplatsen

kunna planera och genomföra
undervisning

kunna handleda och instruera
medarbetare och studenter*

kunna ta ett ansvar för det 
kontinuerliga lärandet på 
arbetsplatsen

kunna planera och genomföra 
undervisning

kunna handleda medarbetare 
och studenter

kunna förmedla kunskaper 
inom den egna specialitetens 
ämnesområde till olika 
målgrupper

Klinisk tjänstgöring under 
handledning

Deltagande i en eller flera kurser

Allmänna råd
Handleda under handledning

Undervisa under handledning

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda kom-
petenskrav utfärdat av 
handledare

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav 
utfärdat av kursledare 
eller handledare

Delmål a6. Lärande 



Nuvarande delmål Nytt delmål Utbildnings-
aktiviteter 

Intyg

kunna ta ett ansvar för att
vårdrelaterade infektioner och
smittspridning förebyggs*

kunna ta ett ansvar för att 
vårdrelaterade infektioner och 
smittspridning förebyggs inom 
den egna specialiteten

Klinisk tjänstgöring under 
handledning

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav 
utfärdat av handledare

Delmål a7. Vårdhygien och smittskydd 



Nuvarande delmål Nytt delmål Utbildnings-
aktiviteter 

Intyg

kunna samråda med patienter och 
närstående om patientens 
egenvård

kunna ge patienter och närstående 
svåra besked med respekt, empati 
och lyhördhet

kunna stärka patientens förmåga 
att hantera en förändrad 
livssituation till följd av sjukdom 
eller funktionsnedsättning

kunna anpassa sättet att
kommunicera utifrån patienters 
och närståendes individuella behov 
och kommunikativa förmåga*

kunna göra patienter och 
närstående delaktiga i vård och 
behandling med utgångspunkt i 
individuella förutsättningar och 
behov

kunna ge patienter och 
närstående svåra besked 
respektfullt, empatiskt och med 
lyhördhet

kunna stödja patienter i att 
hantera en förändrad 
livssituation till följd av sjukdom 
eller funktionsnedsättning

Klinisk tjänstgöring under 
handledning

Deltagande i en eller flera kurser

Allmänna råd
Deltagande i reflektion i grupp

Medsittning

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav 
utfärdat av handledare

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda kom-
petenskrav utfärdat av 
kursledare eller 
handledare

Delmål b1. Kommunikation med patienter och närstående 



Nuvarande delmål Nytt delmål Utbildnings-
aktiviteter 

Intyg

kunna vägleda patienter i frågor om 
levnadsvanor i syfte att:

– förebygga uppkomsten av 
sjukdomar som grundar sig i en
eller flera levnadsvanor

– förbättra prognosen hos 
patienter med sjukdom som 
grundar sig i en eller flera 
levnadsvanor

kunna vägleda patienter i frågor 
om levnadsvanor i syfte att 
förbättra hälsa och förebygga 
sjukdomar

kunna stödja patienter i att 
upprätthålla friska funktioner i 
samband med sjukdom och 
behandling

Klinisk tjänstgöring under 
handledning

Deltagande i en eller flera kurser

Allmänna råd
Deltagande i reflektion i grupp

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav 
utfärdat av handledare

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda kom-
petenskrav utfärdat av 
kursledare eller 
handledare

Delmål b2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

vad är friska funktioner?
upprätthålla sin funktionsförmåga



Nuvarande delmål Nytt delmål Utbildnings-
aktiviteter 

Intyg

uppvisa kunskap om läkemedels inverkan på 
miljön*

kunna anpassa läkemedelsbehandlingen
efter patientens ålder, kön, vikt, njur- och 
leverfunktion samt eventuell samsjuklighet och 
övrig medicinering*

kunna bedöma risker för interaktioner och 
biverkningar vid läkemedelsbehandling*

kunna samarbeta med patienter och närstående för 
att uppnå följsamhet till läkemedelsbehandlingen

kunna samverka med andra aktörer i vårdkedjan om 
patientens läkemedelsbehandling

kunna kritiskt granska och värdera information om 
läkemedel

uppvisa kunskap om hälsoekonomiska aspekter av 
läkemedelsbehandling

kunna anpassa 
läkemedelsbehandling inom 
den egna specialiteten utifrån 
enskilda patienters ålder, kön, 
vikt, njur- och leverfunktion 
samt eventuell samsjuklighet 
och övrig medicinering

kunna bedöma risker för 
biverkningar och interaktioner 
vid läkemedelsbehandling 
inom den egna specialiteten

Klinisk tjänstgöring 
under handledning

Allmänna råd
Deltagande i en eller 
flera kurser

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav 
utfärdat av handledare

Delmål b3. Läkemedelsbehandling inom den egna specialiteten 

.. och medicinteknik inom 
den egna specialiten.

de två sista målen som nu slopats bör behållas!



Nuvarande delmål Nytt delmål Utbildnings-
aktiviteter 

Intyg

kunna tillämpa metoder inom
försäkringsmedicin som en del
av behandlingen av den enskilda
patienten

kunna samverka i
försäkringsmedicinska frågor som 
rör den enskilda patienten med 
aktörer inom och utanför hälso-
och sjukvården

kunna tillämpa metoder inom 
försäkringsmedicin som en del 
av behandlingen av den enskilda 
patienten

Klinisk tjänstgöring under 
handledning

Deltagande i en eller flera kurser

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav 
utfärdat av handledare

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda kom-
petenskrav utfärdat av 
kursledare eller 
handledare

Delmål b4. Försäkringsmedicin 

stryk nya delmålet och 
behåll det andra gamla



Nuvarande delmål Nytt delmål Utbildnings-
aktiviteter 

Intyg

kunna identifiera behov av och
initiera palliativ vård i livets 
slutskede*

kunna genomföra brytpunktssamtal 
med patienter och närstående

kunna tillämpa grundläggande
principer för palliativ 
symtomlindring med beaktande av 
fysiska, psykiska, sociala och 
existentiella behov

kunna tillämpa principer för 
palliativ vård

kunna genomföra 
brytpunktssamtal med patienter 
och närstående

Klinisk tjänstgöring under 
handledning eller auskultation

Deltagande i en eller flera kurser

Allmänna råd
Deltagande i seminarium

Medsittning

Träning i simulerad miljö

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda 
kompetenskrav 
utfärdat av handledare

Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter 
och uppfyllda kom-
petenskrav utfärdat av 
kursledare eller 
handledare

Delmål b5. Palliativ vård 



Tjänstgöringsställen BT  (3 kap 4 §) 
• BT ska innefatta minst tre månaders tjänstgöring inom 

primärvård respektive akut sjukvård 

• Under akut sjukvårds-placeringen ska BT-läkaren få 
möjlighet att handlägga akuta sjukdomstillstånd inom ett 
flertal diagnosområden

• BT bör inte innefatta fler än fyra placeringar



Och de som gjort AT då?



Tillgodoräknande före legitimation 
(7 kap 1-2 §) 

• Läkare som tjänstgjort under handledning innan 

legitimation och efter examen får minska minimumtiden för 

ST med motsvarande tid, dock högst sex månader. 

• Om tjänstgöringen skett inom primärvård eller akut 

sjukvård kan tiden även tillgodoräknas mot kraven på de 

obligatoriska placeringarna för BT.

Kanske även VULFAT?



Frågor


