Reviderad föreskrift om läkares ST planerad till 1 januari 2015

den 5 juni 2013 kl. 16:12 Nyhet
Den reviderade föreskriften för läkares STutbildning planeras träda i kraft den 1 januari 2015. Under sommaren
2014 planeras föreskriften att gå ut på en längre remissrunda då professionen får möjlighet att komma med
synpunkter.
Målet med den nya föreskriften är att förtydliga regelverket och förenkla ansökningsförfarandet. Socialstyrelsen
arbetar dessutom med att göra specialitetsindelningen mer dynamisk och öka flexibiliteten mellan specialiteterna.
Arbetet med att revidera föreskriften påbörjades september 2012 med fokus på kunskapsinhämtning i nära
samarbete med profession och specialitetsföreningar.

Mer resurser för bästa resultat
Vid årsskiftet fick Socialstyrelsen ansvar för upphandlingen av och ansökan till statligt finansierade kurser, s.k. SK
kurser, utvecklingen av strukturen för kurser under ST samt regeringsuppdrag om utveckling av utbildningsinsatser
riktade till STläkare inom särskilda områden
Myndighetens utökade uppdrag innebär att utvecklingsarbetet behöver ha en nära samverkan med föreskriftsarbetet
för att utvecklingen ska ske enligt de krav som myndigheten ställer på STutbildningen i föreskriften.
– För att få en föreskrift som håller långsiktigt är det nödvändigt att sätta in mer tid och resurser till projektet. Vi
kommer till exempel öka bemanningen och den 10 juni tillträder juristen Febe Westberg som övergripande
projektledare för revideringen, säger Nela Söder, samordnare för STrådet.

Förbättra generella delar och målbeskrivningar
Vi arbetar intensivt med att förbättra de generella delarna av föreskriften och att utveckla STutbildningens
målbeskrivningar.
– Tack vare ett nära samarbete med professionen har vi fått in mycket bra material att arbeta vidare med. Nu måste
vi se över föreskriften juridiskt utifrån det insamlade materialet och dessutom koppla samman de olika delarna i
projektet. Till vår hjälp har vi medicinskt sakkunniga, säger Nela Söder, samordnare för STrådet.
– I arbetet ingår att se över relationen mellan mål, utbildningsaktivitet och uppföljning i målbeskrivningarna. Vi ser
också över de specialitetsgemensamma delmålen och definitionen av ”kurs”, säger Ragnhild Mogren, utredare.
Sommaren 2014 planeras förslaget på föreskriften att skickas ut på en längre remissrunda och då får professionen
åter möjlighet att komma med synpunkter.

Underlätta för specialister utanför EU/ESS
I samband med att vi ser över föreskriften ser vi även över reglerna för hur specialister utanför EU/EES ska få
tillgodoräkna sig utlandstjänstgöring.
– I dag kan färdiga specialister från EU/EES få specialistkompetens i Sverige utan svårigheter. Vi arbetar nu med att
underlätta för specialister utanför EU/ESS, så att även de ska kunna få specialistkompetens med lätthet, säger
Helena Scarabin, jurist.
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