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Socialstyrelsens föreskrifter  
om ändring i föreskrifterna och allmänna råden 
(SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänst-
göring; 

beslutade den 14 april 2020. 

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 kap. 5 § 5 patientsäkerhets-
förordningen (2010:1369) i fråga om Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (SOSFS 2015:8) om läkarnas specialiseringstjänstgöring 

dels att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna 
ska ha följande lydelse, 

dels att det i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska 
införas en ny punkt, 5, av följande lydelse. 

4. Vid tillämpningen av 3 kap. 2 § 1 och 4 kap. 4 § ska den läkare som 
har ett bevis om specialistkompetens i 
a) arbets- och miljömedicin jämställas med den läkare som har ett 
bevis om specialistkompetens i yrkes- och miljömedicin, och 
b) arbetsmedicin jämställas med den läkare som har ett bevis om 
specialistkompetens i arbets- och miljömedicin eller företagshälso-
vård. 

5. Vid tillämpningen av 3 kap. 2 § 1 och 4 kap. 4 § ska till och med den 
30 juni 2025 den läkare som har ett bevis om specialistkompetens i 
a) beroendemedicin jämställas med den läkare som har ett bevis om 
specialistkompetens i barn- och ungdomspsykiatri eller psykiatri, 
b) skolhälsovård jämställas med den läkare som har ett bevis om 
specialistkompetens i allmänmedicin, barn- och ungdomsmedicin 
eller barn- och ungdomspsykiatri, 
c) vårdhygien jämställas med den läkare som har ett bevis om spe-
cialistkompetens i infektionssjukdomar eller klinisk mikrobiologi, 
och 
d) äldrepsykiatri jämställas med den läkare som har ett bevis om 
specialistkompetens i geriatrik eller psykiatri. 
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