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Svar på remiss om Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56)
Ärendebeskrivning
Region Jämtland Härjedalen har inbjudits att lämpa synpunkter på
förslagen eller materialet i promemorian Bastjänstgöring för läkare (Ds
2017:56). Promemorian baseras i huvudsak på resultat från det uppdrag
som professor Jens Schollin fick den 28 juli 2016. Uppdraget var att
biträda Regeringskansliet (Socialdepartementet) med att genomföra en
översyn av läkares specialiseringstjänstgöring (S2016/04980/FS). Under
uppdragets genomförande skedde löpande samråd med berörda
myndigheter och organisationer på nationell såväl som regional nivå.
Uppdraget redovisades den 31 maj 2017.
I samband med att läkarutbildningen förändras och förlängs från 11 till12
terminer och läkarlegitimation kan ansökas direkt efter godkänd
läkarexamen finns inte behovet för en allmäntjänstgöring för läkare (AT)
längre. AT har dock fungerat som en bra introduktion till läkaryrket och
den lokala infrastrukturen vid ett specifikt Landsting/Region. Det är
viktigt att en introduktion till den svenska sjukvården finns kvar även då
AT avvecklas. Region Jämtland Härjedalen är därför sammantaget positiv
till promemorians förslag om en bastjänstgöring (BT), samt hur denna
promemoria på ett bra sätt kopplar ihop läkarutbildningsutredningen För
framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15). Ett förslag till
svar med synpunkter på premorian har upprättats inom forskning,
utvecklings- och utbildningsenheten. Svaret innehåller sammantagna
synpunkter samt specifika synpunkter på några av utredningens förslag
och slutsatser som Region Jämtland Härjedalen anser bör beaktas
särskilt.
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Svaret ska vara inlämnat till Socialdepartementet senast den 22 februari
2018. För att svaret ska kunna behandlas på Regionstyrelsens
sammanträde den 27-28 februari 2018 har regionen begärt och beviljats
att lämna in svaret senast den 28 februari.
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