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Vem 
bestämmer i 
vården? 
Livija Ginters 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Välkommen till den här introduktionskursavsnittet som handlar om några av de lagar, förordningar och föreskrifter som är viktiga för SYLF. ��Det här är bara en kort introduction, och kommer också på väldigt övergripande nivå gå igenom några av de instanser som SYLF arbetar gentemot, liksom vilka viktiga skrivelser vi lutar oss tillbaka på. 
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Lagar, förordningar och 
föreskrifter viktiga för SYLF 
• Lagar beslutas av riksdagen

• Regeringen tar beslut om förordningar på 
bemyndigande av riksdagen 

• Föreskrifter och allmänna råd utfärdas av 
myndigheter på bemyndigande av 
regeringen
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Riksdagen har beslutat: 

• Patientsäkerhetslagen 

• Patientlagen

• Hälso- och sjukvårdslagen 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Riksdagen stiftar lagarna som styr bestämmelserna för vården.  - Syftet med patientsäkerhetslagen, PSL (2010:659) är att främja hög patientsäkerhet och minska vårdskadorna. Syftet med patientlagen (2014:821) är att stärka och tydliggöra patientens ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet.I SYLF arbetar vi mest med på Hälso- och sjukvårdslagen, där riksdagen delegerar ansvaret för vården till regering, regioner och kommuner. Viktiga aktörer i riksdagen är såklart partiernas sjukvårdspolitiska talespersoner. 
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Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL 2017:30) 
• Reglerar frågan om 

specialiseringstjänstgöring.  

• 5 § I regionerna ska det finnas möjligheter 
till anställning för läkares 
specialiseringstjänstgöring inklusive 
bastjänstgöring i en omfattning som 
motsvarar det planerade framtida behovet av 
läkare med specialistkompetens i klinisk 
verksamhet. Lag (2019:996).

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Hälso- och sjukvårdslagen reglerar vilka myndigheter som har ansvar för vilken sorts vård. �För SYLF är lagen viktig för att här regleras också specialiseringstjänstgöringen. Regionerna har ansvar för att tillse att de har ST- och BT-platser i den mån deras egen kompetensförsörjning av specialistläkare ska kunna säkras. Vi kommer återkomma till detta inom kort. ��Tidigare reglerade hälso.- och sjukvårdslagen också frågan om allmäntjänstgöring. Vid införandet av 
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Regeringen

• Styr via regleringsbrev bl.a. Socialstyrelsen, men 
ger också utredningsuppdrag till myndigheterna. 
Fattar beslut om förordningar. 

• Jakob Forssmed Socialminister

• Acko Ankarberg Johansson Sjukvårdsminister

• Camilla Waltersson Grönvall Socialtjänstmin.

• Anna Tenje Äldre- och 
socialförsäkringsminister

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Styr via regleringsbrev bl.a. Socialstyrelsen, men ger också utredningsuppdrag till myndigheterna. Fattar beslut om förordningar. Sedan 2022 års val finns det totalt fyra ministrar på området, vilket är historiskt många (tidigare två eller tre). Jakob Forssmed är socialminister. 
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Socialdepartementets ministrar

Jacob Forsmed

Socialminister Departementschef

Ansvarsområde: 
Civilsamhälle och idrott

Folkhälsa 

Ungdomspolitik 

Acko Anckarberg
Johansson

Sjukvårdsminister 
Ansvarsområde: Sjukvård 

Socialtjänstminister 
Ansvarsområde: 

Barnrättigheter 

Socialtjänst 

Funktonshinder

Anna Tenje

Äldre- och 
socialförsäktingsminister

Camilla Valtersson 
Grönwall
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Hälso- och 
sjukvårdsförordningen 
• Styr läkares anställningar, bland annat vad 

gäller vikariat och allmäntjänstgöring.

Det ska fortfarande beredas AT 
i regionerna för de som gjort 
5,5 år på läkarprogrammet 
samt är utlandsutbildade 
läkare som ska genomgå AT, i 
enlighet med den tidigare 
laglydelsen.

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Häslo- och sjukvårdsförordningen styr läkares anställningar, bland annat vad gäller vikariat och allmäntjänstgöring.�Vad som är viktigt att komma ihåg i ert lokala arbete är att tidigare bestämmelser som fanns i HSL om allmäntjänstgöring har flyttats hit. Möjlighet till anställning i regionerna för läkares allmäntjänstgöring14 a §   Bestämmelserna om möjlighet till anställning i regionerna för läkares allmäntjänstgöring i 10 kap. 5 § första stycket hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) i lydelsen före den 1 juli 2021 gäller fortfarande för den som�   1. har avlagt läkarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100) i lydelsen före den 1 juli 2019, eller�   2. är läkare med utländsk utbildning som föreskrivits allmäntjänstgöring. Förordning (2020:1099).Det här är ett nationellt ansvar. Ni kommer höra från beslutsfattare att ”lagkravet” är borttaget. Hänvisa vidare till förordningen: AT MÅSTE ÄVEN I FORTSÄTTNINGEN ERBJUDAS. 
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Socialstyrelsen

• SOSFS 1999:5 Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om 
allmäntjänstgöring för läkare

• SOSFS 2015:8. Socialstyrelsens föreskrif
ter och allmänna råd om läkarnas
specialiseringstjänstgöring 

• HSLF-FS 2021:8 Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om 
läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Utfärdar föreskrifter och allmänna råd. De viktigaste föreskrifterna är AT-föreskriften, och ST-föreskriften i både sin version från 2015 och för 2021. Den senare inkluderar ST med BT. Socialstyrelsen uttalar också förtydliganden, t.ex. det som nylligen fattades om vilka tjänstgöringsavsnitt som kan ingå i AT. 
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Rådgivande organ som ”ska bidra till en god 
planering av vårdens kompetensförsörjning. 
Rådets uppdrag är att göra bedömningar av 
kompetensbehoven och att stödja och 
åstadkomma samverkan om 
kompetensförsörjningsfrågor på nationell och 
regional nivå. ” 

Uppdrag 2023: 

Nationella 
vårdkompetensrådet 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Insatser som kan behövas för att förbättra kompetensförsörjningen. Till exempel insatser för att utveckla, motivera och behålla de medarbetare som redan idag arbetar inom hälso- och sjukvården, för att locka tillbaka vårdpersonal som lämnat yrket samt för att attrahera nya medarbetare.� En nationell kartläggning av behovet av hälso- och sjukvårdspersonal nu och framöver. Kartläggningen ska innehålla en redogörelse för ansvarsfördelningen för kompetensförsörjningsfrågor mellan vårdhuvudman och staten.För uppdraget får Socialstyrelsen under 2023 använda 5 000 000 kronor. Regeringen beräknar att avsätta medel för uppdraget 2024 under förutsättning att riksdagen anvisat medel för det aktuella anslaget.Socialstyrelsen ska lämna delredovisningar till Socialdepartementet senast den 30 juni 2023 och den 7 december 2023 och slutredovisning senast den 31 maj 2024.
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Starka förslag och bra 
underlag från NVKR
• Kompetensförsörjning inom primärvården: 

Slutrapport 

”1 miljard kronor årligen under fem år bör avsättas av regeringen 
till regionerna för att öka antalet ST-tjänster i allmänmedicin. 
Satsningen syftar till att på lång sikt öka antalet specialister i 
allmänmedicin. ” 

” Den nationella efterfrågan på ST-tjänster inom allmänmedicin i 
primärvården beräknas vara 5 200 stycken i år, vid 550 invånare
per ST-läkare (mot- svarande det nationella riktvärdet om 1 100 
invånare per specialistläkare). Enligt Svensk förening för
allmänmedicin (SFAM) uppgick antalet ST- läkare i 
allmänmedicin i september 2022 till 3 356 i riket.” 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2022-11-8246.pdf
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• • Normtiden för AT bör vara 18 månader

• • Bredda basen för AT-tjänstgöringen

• • Öka kapaciteten för AT-handledning och kvalitetssäkring

• https://www.nationellavardkompetensradet.se/globa
lassets/radets-kunskapsunderlag/2022-1-tre-
rekommendationer-for-att-hantera-overgangen-till-
den-nya-lakarutbildningen.pdf

https://www.nationellavardkompetensradet.se/globalassets/radets-kunskapsunderlag/2022-1-tre-rekommendationer-for-att-hantera-overgangen-till-den-nya-lakarutbildningen.pdf
https://www.nationellavardkompetensradet.se/globalassets/radets-kunskapsunderlag/2022-1-tre-rekommendationer-for-att-hantera-overgangen-till-den-nya-lakarutbildningen.pdf
https://www.nationellavardkompetensradet.se/globalassets/radets-kunskapsunderlag/2022-1-tre-rekommendationer-for-att-hantera-overgangen-till-den-nya-lakarutbildningen.pdf
https://www.nationellavardkompetensradet.se/globalassets/radets-kunskapsunderlag/2022-1-tre-rekommendationer-for-att-hantera-overgangen-till-den-nya-lakarutbildningen.pdf
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Regionerna 

Regionfullmäktige

Regionstyrelse

Nämnder

Förvaltning

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Regionernas fullmäktigen består av folkvalda och tillsätts i och med regionvalen. Det kommunala självbestämmandet gör att regionerna kan skilja sig mycket åt i struktur och uppbuggnad, men det ska finnas en styrelse, ett ansvar för hälso- och sjukvården och ett regionalt utvecklingsansvar. Ansvaret för hälso-- och sjukvård läggs ofta inom ramen för en hälso- och sjukvårdsnämnd. I styrelse, fullmäktige och nämnderna finns beslutsfattarna – som i hög grad utgörs av fritidspolitiker som gör arbetet på sin fritid. I styrelsen finns regionråden som oftare har en arvodering motsvarande en tjänst, men inte heller alla regionråd har en "heltidstjänst". Regionerna kallas ibland för den osynliga beslutsnivån –det kan vara en fördel för SYLF. Det finns möjlighet och tid att träffa er som företräder proffessionen. Ni har också möjlighet att påverka såväl politiska beslut, som att påverka implementationen i organisationen. Under valåret 2022 innebär det också att ni kan träffa och beskriva er verklighet och era krav för en bättre, tryggare vård för de som väljs in nya i region. Ny på ”jobbet” – er fördel! 
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Sveriges kommuner och 
regioner (SKR) 
- Intresseorganisation

- Saknar myndighetsstatus…

- … men viktig avtalspart för regeringen 

- Arbetsgivarorganisation 

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Sveriges kommuner och regioner är en intresseorganisation som samlar regioner och kommuner och driver deras intressen. De saknar myndighetsstatus men sluter t.ex. avtal med regeringen om fördelning av medel och riktade stöd, och har tidigare bland annat fått i uppdrag att kartlägga planerade AT-platser. De är arbetsgivarorganisationen som bl.a. Läkarförbundet förhandlar sina centrala kollektivavtal med. Vi kommer under året påbörja en 
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