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Om målbeskrivningarna 

I målbeskrivningarna för läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST), inklusive 

bastjänstgöring för läkare (BT), anges de kunskaper, färdigheter och förhåll-

ningssätt som krävs för att få ett bevis om specialistkompetens respektive in-

tyg om godkänd bastjänstgöring (kompetenskrav). Målbeskrivningarna ska 

användas i utbildning för läkare under BT (BT-läkare) och övriga delar av 

specialiseringstjänstgöringen (ST-läkare), till exempel i utformning av kurser 

eller när en ST-läkares eller BT-läkares individuella utbildningsprogram tas 

fram. De ska också användas i bedömning av ST-läkares respektive BT-

läkares kompetens och kompetensutveckling.  

Målbeskrivningarna består av delmål. Delmålen kompletterar och förutsätter 

varandra på olika sätt. Det är därför viktigt att läsa dem tillsammans, som en 

helhet.  

I delmålen för BT (delmålen BT) anges endast kompetenskrav, det vill 

säga inte krav på genomförda utbildningsaktiviteter. Vilka utbildningsaktivi-

teter som en BT-läkare behöver genomföra för att uppnå ett specifikt delmål 

avgörs istället utifrån vad han eller hon behöver för att kunna uppfylla kom-

petenskraven i delmålet.  

I delmålen för ST i övrigt (delmålen STa, STb och STc) anges utöver kom-

petenskrav även utbildningsaktiviteter som ST-läkaren ska genomföra. Där 

anges också vilka intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda 

kompetenskrav som ska utfärdas. Delmålet STa3, Medicinsk vetenskap, ut-

gör dock ett undantag. I delmålet anges inga krav på utbildningsaktiviteter. 

Vilka utbildningsaktiviteter som ska genomföras avgörs i stället utifrån en 

bedömning av vad den enskilda ST-läkaren behöver för att kunna uppfylla 

kompetenskraven i delmålet. 

Delmålen STa och STb är specialitetsövergripande. Delmålen STa gäller för 

alla specialiteter. Vilka av delmålen STb som gäller för de respektive speciali-

teterna framgår av specialiteternas målbeskrivningar. Delmålen STc är speci-

fika för respektive specialitet. 

BT är den inledande delen av ST. Utgångspunkten är att delmålen för BT 

uppnås före delmålen för ST i övrigt (delmålen STa, STb och STc). Målbe-

skrivningen för BT respektive de specialitetsövergripande delarna i målbe-

skrivningen för ST i övrigt (delmålen STa och STb) är därför utformade så 

att det ska finnas en kontinuitet mellan dem och en progression i fråga om 

kompetenskrav. I regeringens proposition Bastjänstgöring för läkare beräk-

nas normtiden för bastjänstgöringen till tolv månaders heltidstjänstgöring för 

en genomsnittlig läkare utan tillgodoräknanden (prop. 2017/18:274 s. 31). 

Det återspeglas i nivån på kompetenskraven i målbeskrivningen för bastjänst-

göringen. 

De kompetensområden som är aktuella under BT är i stora delar samma 

som under läkarutbildningen. Under BT stärks dock läkarnas grundläggande 

kliniska kompetens och förmåga till medicinskt beslutsfattande och de för-

väntas utveckla en större självständighet än under läkarutbildningen. Detta 



6 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

 

gäller framför allt för delmålen BT1 och BT2. BT är också en introduktion 

till svensk hälso- och sjukvård. Av den anledningen anges i vissa BT-delmål 

(till exempel BT3 och BT4) krav på kompetens som den läkare som utbildat 

sig i Sverige troligen redan har, men som den som utbildat sig i ett annat land 

kan sakna. I de fallen behöver den som utbildat sig utanför Sverige antagli-

gen genomföra vissa utbildningsaktiviteter (t.ex. delta i kurser) för att uppnå 

det aktuella delmålet, medan det för den som utbildat sig i Sverige troligen 

enbart blir en fråga om bedömning utifrån kompetenskraven i delmålet.  

Handlägga används i målbeskrivningen för BT som en vid benämning för åt-

gärder som en läkare vidtar i relation till en patient. Det kan innebära till ex-

empel utredning, bedömning, remittering eller behandling. I delmålen BT1 

och BT2 står diagnostisera för processen att genomföra diagnostik. Det be-

höver inte innebära att man kommer fram till en slutlig eller säker diagnos.  

I målbeskrivningarna för ST i övrigt anges utöver klinisk tjänstgöring un-

der handledning krav på följande utbildningsaktiviteter: auskultation, kurs 

och utvecklingsarbete. Med auskultation menas här en strukturerad utbild-

ning där ST-läkaren studerar en eller flera medarbetares yrkesutövning och i 

viss mån utför uppgifter inom det aktuella området. Med kurs avses en struk-

turerad utbildning som utgår från uppsatta utbildningsmål och med utveckl-

ingsarbete ett arbete som genomförs i vilket ST-läkaren bidrar till verksam-

hetens systematiska kvalitetsarbete. 

I delmålen BT, STa och STb inleds vissa kompetenskrav med uppvisa kun-

skap. De anger krav på teoretiska kunskaper eller kunskaper om metoder el-

ler arbetssätt. Andra inleds med kunna och anger krav på färdigheter eller 

förhållningssätt.  

I delmålen STc 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 självstän-

digt 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 STc för att uttrycka ett kompetenskrav som är mindre omfattande 

än behärska. Ofta handlar det då om teoretiska kunskaper. Ha kännedom an-

vänds i delmålen STc för att uttrycka det minst omfattande kompetenskravet.
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Målbeskrivning för 

bastjänstgöringen 

Delmål BT1. Akuta och icke akuta sjukdomstillstånd 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna diagnostisera akuta sjukdomstillstånd  

 

- kunna identifiera tecken på kritiska eller allvarliga sjukdomstillstånd och kunna initiera fort-

satt handläggning 

 

- kunna inleda behandling av akuta sjukdomstillstånd, inklusive livshotande tillstånd, och 

kunna planera fortsatt handläggning 

 

- kunna diagnostisera vanliga icke akuta sjukdomstillstånd 

 

- kunna planera behandling av samt behandla och följa upp vanliga icke akuta sjukdoms-

tillstånd och andra hälsoproblem 

 

- kunna beakta patientens övriga hälsotillstånd, inklusive eventuell multisjuklighet, och livssi-

tuation i handläggningen av akuta och icke akuta sjukdomstillstånd 
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Delmål BT2. Psykiatriska sjukdomstillstånd och övrig psykisk ohälsa 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna diagnostisera akuta psykiatriska sjukdomstillstånd  

 

- kunna inleda handläggning av akuta psykiatriska sjukdomstillstånd  

 

- kunna diagnostisera vanliga icke akuta psykiatriska sjukdomstillstånd 

 

- kunna inleda behandling av vanliga icke akuta psykiatriska sjukdomstillstånd 

  

- kunna beakta patientens övriga hälsotillstånd, inklusive eventuell multisjuklighet, och livssi-

tuation i handläggningen av akuta och icke akuta psykiatriska sjukdomstillstånd 

 

- kunna bedöma suicidrisk hos en patient och kunna initiera vidare handläggning 

 

- kunna identifiera tecken på förvirringstillstånd hos en patient och kunna vidta adekvata 

åtgärder 

 

- kunna identifiera tecken på beroendetillstånd hos en patient och kunna vidta adekvata 

åtgärder 

 

- kunna bedöma behov av psykiatrisk tvångsvård hos en patient och kunna utfärda vårdin-

tyg 

 

- kunna identifiera psykisk ohälsa som inte har sin grund i psykiatrisk sjukdom hos en patient 

och kunna vidta adekvata åtgärder 

 

 

Delmål BT3. Lagar och andra författningar inom hälso- och sjukvården 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och andra författningar som gäller inom hälso- och sjukvården 

och för dess personal 

 

 

Delmål BT4. Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och administration, både avse-

ende den hälso- och sjukvård som regionerna ansvarar för och den som kommunerna an-

svarar för 

 

- uppvisa kunskap om andra aktörer som har betydelse för hälso- och sjukvården, till exem-

pel socialtjänsten, Försäkringskassan och skolan 
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Delmål BT5. Strukturerad vårddokumentation  

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om syftet med strukturerad vårddokumentation  

 

- kunna dokumentera på ett sätt som bidrar till en god och säker vård för patienten 

 

 

Delmål BT6. Systematiskt kvalitetsarbete 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 
- uppvisa kunskap om vad systematiskt kvalitetsarbete innebär  

 

 

Delmål BT7. Vetenskapligt förhållningssätt  

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk information 

 

- kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i det dagliga arbetet 

 

 

Delmål BT8. Etik i det dagliga arbetet 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna identifiera och hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet  
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Delmål BT9. Bemötande 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna bemöta människor som individer och med respekt oberoende av till exempel kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-

ning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 

 

- kunna bemöta patienter och närstående med empati och lyhördhet 

 

- kunna anpassa bemötandet utifrån patienters och närståendes individuella förutsätt-

ningar och behov, till exempel utifrån ett barns mognadsnivå eller en patients kognitiva för-

måga  

 

 

Delmål BT10. Samarbeta och leda arbetet kring patienten 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna samarbeta med medarbetare inom både den egna yrkesgruppen och andra yr-

kesgrupper 

 

- kunna leda det multiprofessionella arbetet kring en enskild patient 

 

- kunna främja förutsättningar för patienters och närståendes delaktighet i vård och be-

handling  

 

- kunna samverka med aktörer inom och utanför hälso- och sjukvården kring en enskild pa-

tient, till exempel med en annan vårdenhet, den kommunala hälso- och sjukvården, social-

tjänsten, Försäkringskassan och skolan  

 

 

Delmål BT11. Presentera, förklara och instruera 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna presentera och förklara medicinsk information på ett tydligt och tillgängligt sätt, så-

väl muntligt som skriftligt 

 

- kunna ge medarbetare och studenter instruktioner om verksamhetsspecifika tekniker och 

tillvägagångssätt 
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Delmål BT12. Barn och ungdomar 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna anpassa vård och omhändertagande med utgångspunkt i barns och ungdomars 

särskilda förutsättningar och behov 

 

- uppvisa kunskap om barns rättigheter i hälso- och sjukvården 

 

- kunna identifiera tecken på att ett barn far illa eller riskerar att fara illa och kunna vidta 

adekvata åtgärder  

 

 

Delmål BT13. Vårdhygien och smittskydd i det dagliga arbetet 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för att vårdrelaterade infektioner och smittspridning förebyggs i det 

dagliga arbetet  

 

 

Delmål BT14. Hälsofrämjande insatser 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna identifiera behov av hälsofrämjande insatser hos en patient och kunna initiera fort-

satt handläggning  

 

 

Delmål BT15. Läkemedelsbehandling 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna anpassa läkemedelsbehandling efter en patients ålder, kön, vikt, njur- och lever-

funktion samt andra eventuella faktorer, till exempel övrig medicinering, samsjuklighet, gra-

viditet och amning 

 

- kunna bedöma risker för interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling  

 

- uppvisa kunskap om principer för rationell antibiotikabehandling 

 

- uppvisa kunskap om läkemedels inverkan på miljön 
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Delmål BT16. Försäkringsmedicinska intyg 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna utfärda försäkringsmedicinska intyg  

 

 

Delmål BT17. Behov av palliativ vård 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna identifiera behov av palliativ vård hos en patient och kunna vidta adekvata åtgär-

der 

 

 

Delmål BT18. Dödsbevis och dödsorsaksintyg 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna utfärda dödsbevis 

 

- kunna utfärda dödsorsaksintyg 

 




