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DearMs. Slobodova,
MilanMacekjr. and on behalfof the
On thecommission
of professor
SwedishSocietyof MedicalGeneticsI herebyendorsethe UEMS
Clinical/Medical
GeneticsCurriculum
witha lengthof 4 yearsas statedin
the"Description
of ClinicalGeneticsas a MedicalSpeciaityin EU: aims
and objectivesof specialisttraining".
of itsown requiring
5
ClinicalGeneticsin Swedenis a distinctspeciality
yearsof training.
We acceptand recognize
theeducationin otherEU
memberstateswherethetrainingis at minimum4 years.
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Chairof the SwedishSocietyof MedicalGenetics
Professor,MD
Dept.of Geneticsand Pathology
The Rudbecklaboratory
UppsalaUniversity
75185 Uppsala,SWEDEN
niklas.dahl@genpat.
uu.se

Ny indelning av
läkarspecialiteterna
Regeringen har beslutat om förändringar gällande
indelningen av läkarspecialiteterna. Ett nationellt
råd inom Socialstyrelsen som ska bistå styrelsen i
frågor som rör specialiseringstjänstgöringen
kommer också att inrättas.
Regeringens beslut innebär att läkarspecialiteterna har
ändrats avseende strukturen, antalet specialiteter och
vissa benämningar. Den nya indelningen träder i kraft
den 1 juli 2006. Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring inrättas den 1 mars 2006. Beslutet grundar sig på Socialstyrelsens rapporter ”Läkarnas
specialistutbildning och strukturen för medicinska
specialiteter - en översyn”, ”Säkerställd socialmedicinsk kompetens inom svensk hälso- och sjukvård”
samt Socialdepartementets promemoria ”Läkarnas
specialistutbildning och strukturen för medicinska
specialiteter - Konsekvenser för den kliniska forskningen m.m.” .
Strukturen
Den nya strukturen är uppbyggd så att det finns bas-,
gren- och tilläggsspecialiteter. För att få bevis om
specialistkompetens i en grenspecialitet krävs innehav
av bevis om specialistkompetens i en basspecialitet.
För att få bevis om specialistkompetens i en tilläggsspecialitet krävs innehav av bevis om specialistkompetens i en basspecialitet enligt de föreskrifter som
meddelas av Socialstyrelsen.
Indelning och benämning
Enligt den nya indelningen finns totalt 56 specialiteter,
varav 31 basspecialiteter, 23 grenspecialiteter och 2
tilläggsspecialiteter. Förändringarna består bl.a. i att
flera av de tidigare specialiteterna har slagits samman
till nya specaliteter, ett fåtal har upphört som egna
specialiteter och andra har tillkommit. Regeringen
avser att i ett senare skede överlämna uppgiften att
besluta om läkarspecialiteternas antal och benämningar till Socialstyrelsen. (Se förteckning över
specialiteterna på sid 2.)
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Tillgodoräknande av meriter i forskarutbildning
respektive specialiseringstjänstgöring
Regeringens beslut innebär att meriter från forskarutbildning får tillgodoräknas i specialiseringstjänstgöringen enligt de närmare föreskrifter som meddelas av
Socialstyrelsen. Införande av en motsvarande bestämmelse om att få tillgodoräkna sig meriter från
specialiseringstjänstgöringen i forskarutbildning bereds
för närvarande av Utbildningsdepartementet.
Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring
Inom Socialstyrelsen inrättas ett rådgivande organ,
Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring. Rådet
kommer att bistå Socialstyrelsen med att:
- utarbeta målbeskrivningar för de olika specialiteterna,
- stödja sjukvårdshuvudmännen i att uppnå hög
kvalitet i specialiseringstjänstgöringen,
- främja utbildning av handledare inom specialiseringstjänstgöringen,
- följa upp kvaliteten i specialiseringstjänstgöringen,
- utarbeta kriterier för utbildande enheter för att
säkerställa att verksamheten har den bredd och
inriktning som behövs för att erbjuda specialiseringstjänstgöring av hög kvalitet.
Rådet kommer vidare bistå Socialstyrelsen i frågor om
enskilda läkares kompetens i förhållande till fastställda
målbeskrivningar.

Rådet kommer att bestå av en ordförande och sju
ledamöter som representerar Socialstyrelsen, Sveriges
Kommuner och Landsting, Svenska Läkaresällskapet,
Sveriges läkarförbund samt universitet och högskolor.
Ledamöterna utses av regeringen för en bestämd tid.
Vill du läsa mer:
”Läkarnas specialistutbildning och strukturen för
medicinska specialiteter - en översyn”, rapport från
Socialstyrelsen 2003.
”Säkerställd socialmedicinsk kompetens inom svensk
hälso- och sjukvård”, rapport från Socialstyrelsen
2005.
”Läkarnas specialistutbildning och strukturen för
medicinska specialiteter - Konsekvenser för den
kliniska forskningen m.m.”, promemoria Socialdepartementet (S2004/8487/HS).

Förteckning över de olika specialiteterna
I tabellen anges hur specialiteterna delas in i bas- och grenspecialiteter.
Utöver dessa finns de två tilläggsspecialiteterna Akutsjukvård och Smärtlindring.
Basspecialitet

Grenspecialitet

Grenspecialitet

Psykiatriska specialiteter

Kirurgiska specialiteter
Kirurgi

Basspecialitet

Urologi

Psykiatri

Barn- och ungdomskirurgi

Barn- och ungdomspsykiatri

Rättspsykiatri

Plastikkirurgi
Bild- och funktionsmedicinska specialiteter

Kärlkirurgi

Bild- och funktionsmedicin

Thoraxkirurgi
Ortopedi

Klinisk fysiologi

Anestesi och intensivvård
Obstetrik och gynekologi

Laboratoriemedicinska specialiteter

Öron-, näs- och

Klinisk immunologi och transfusions-

halssjukdomar

Neuroradiologi
Nukleärmedicin

Handkirurgi

Hörsel- och talrubbningar

medicin
Klinisk bakteriologi och virologi

Ögonsjukdomar

Klinisk kemi
Klinisk farmakologi

Invärtesmedicinska specialiteter
Internmedicin

Kardiologi

Klinisk patologi

Medicinsk gastroenterologi och

Rättsmedicin

hepatologi
Endokrinologi och diabetologi

Neurospecialiteter

Medicinska njursjukdomar

Neurologi

Lungsjukdomar

Neurokirurgi

Hematologi

Klinisk neurofysiologi

Allergologi

Rehabiliteringsmedicin

Geriatrik
Enskilda basspecialiteter
Allmänmedicin

Barnmedicinska specialiteter
Barn- och ungdomsmedicin

Barn- och ungdoms allergologi

Onkologi

Barn- och ungdoms neurologi med

Infektionsmedicin

habilitering

Klinisk genetik

Neonatologi

Arbets- och miljömedicin

Barnonkologi

Hud- och könssjukdomar

Barnkardiologi

Reumatologi

Gynekologisk onkologi

Socialmedicin
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