Specialitetens namn

Inledning
Den 17 februari 2015 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS
2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Socialstyrelsen har vidare beslutat att meddela nya
föreskrifter och allmänna råd om de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska gälla för
specialistkompetens (Läkarnas specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2015).
I målbeskrivningarna anges de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ST-läkaren ska
utveckla under specialiseringstjänstgöringen, och hur de förväntas ta sig uttryck i den
specialistkompetenta läkarens yrkesutövning.
De delar av målbeskrivningarna som finns under rubriken ”Kompetenskrav” är föreskrifter. I
målbeskrivningarna finns även allmänna råd. Detta anges då med rubriken ”Allmänna råd”.
Föreskrifter är bindande regler. Allmänna råd är rekommendationer.
I målbeskrivningarna finns specialitetsövergripande delmål (a och b) och specialitetsspecifika delmål
(c). Delmålen a gäller för alla specialiteter. Vilka av delmålen b som gäller för de respektive
specialiteterna framgår av specialiteternas målbeskrivningar. Delmålen c är specifika för respektive
specialitet.
Läkarnas specialiseringstjänstgöring är en målstyrd utbildning. Det anges inte hur lång tid det tar att
uppnå ett specifikt delmål. Vissa kompetenser förväntas ST-läkaren utveckla genom hela
specialiseringstjänstgöringen. Detta gäller till exempel för kompetens inom etik, mångfald och
jämlikhet.
I delmålen c används behärska för att uttrycka det mest omfattande kompetenskravet. Med behärska
avses här att läkaren uppvisar de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att
fullständigt och självständigt kunna utföra de arbetsuppgifter som förekommer inom det område som
avses. Det kan till exempel vara att läkaren fullständigt och självständigt kan bedöma, utreda,
diagnostisera, behandla och följa upp en patient och använda de tekniker eller metoder som är
relevanta för området. Ha kunskap används i delmålen c för att uttrycka ett kompetenskrav som är
mindre omfattande än behärska. Ofta handlar det då om teoretiska kunskaper. Ha kännedom används i
delmålen c för att uttrycka det minst omfattande kompetenskravet.
I målbeskrivningarna anges också när genomförandet av vissa utbildningsaktiviteter ska styrkas
genom intyg.

Figur 1. Målbeskrivningarnas struktur
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Ordförklaringar

auskultation

strukturerad utbildning där ST-läkaren studerar
en eller flera medarbetares yrkesutövning och i
viss mån utför uppgifter inom det aktuella
området

handledning

stöd och vägledning i dialogform som ges
kontinuerligt

handledare

läkare med specialistkompetens som har
genomgått handledarutbildning och som
handleder ST-läkaren och bedömer hans eller
hennes professionella utveckling
handledaren kan vara ST-läkarens
huvudansvariga handledare eller en annan läkare
vars specialistkompetens motsvarar
kompetensområdet för utbildningsperioden

klinisk tjänstgöring
under handledning

ST-läkarens yrkesutövning under eget ansvar
och med stöd av handledare

kurs

strukturerad utbildning som utgår från uppsatta
utbildningsmål

kvalitets- och
utvecklingsarbete

arbete som ST-läkaren genomför och som är en
del i hälso- och sjukvårdens systematiska
kvalitetsarbete

självständigt skriftligt
arbete enligt vetenskapliga
principer

arbete som genomförs i vilket ST-läkaren
självständigt behandlar en medicinskt
vetenskaplig frågeställning

skolhälsovård

medicinska insatser i elevhälsan
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