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Svar på promemorian Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring remiss 2021/01368
HSN 224-2021
Sammanfattning
Region Västerbotten har tagit del av promemorian ”Avgift för intyg om godkänd bastjänstgöring”.
Region Västerbotten anser att det är bra att det är beslutat att en godkänd bastjänstgöring ska
ligga till grunden för att uppnå specialistkompetens. Däremot tycker vi det olyckligt att är det inte är
ett krav för att gå vidare till den övriga specialiseringstjänstgöringen utan bara en rekommendation.
Den senaste versionen av föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas
specialiseringstjänstgöring träder i kraft 1 juli 2021. De läkare som påbörjar sin
specialisttjänstgöring enligt dessa föreskrifter måste ansöka om två intyg, ett om godkänd
bastjänstgöring och ett om godkänd specialisttjänstgöring, vilket medför en marginell
kostnadsökning för den enskilde läkaren. Region Västerbotten ställer sig därför bakom promorians
förslag att avgiftsklass 3 är en rimlig nivå för ett intyg om godkänd bastjänstgöring.
Kravet på att en läkare måste genomföra praktisk tjänstgöring (AT), s.k. allmän tjänstgöring, för att
få legitimation upphör att gälla 1 juli 2021. Däremot måste enlig 3 kap. 6 § PSF kravet på AT finnas
kvar under en övergångsperiod, bl.a. för de läkare som erhållit examen i enlighet med bilaga 2 till
högskoleförordningen (1993:100) i lydelsen före den 1 juli 2019. Region Västerbotten ställer sig
därför även bakom förslaget att regeringen, eller den myndighet regeringen utser, har rätt att
meddela de föreskrifter om vilken praktisk tjänstgöring som krävs för att få legitimation som läkare
fram till slutet av övergångsperioden som är beräknad till 31 december 2029.
Region Västerbotten anser även att Socialstyrelsen ska fortsatt vara den myndighet som ansvarar
för föreskriver om bindande regler och allmänna råd som gäller för läkare bl.a. vid
allmäntjänstgöring och specialisering.
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