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Socialstyrelsens föreskrifter
om ändring i föreskrifterna (SOSFS 1999:5) om
allmäntjänstgöring för läkare;
beslutade den 14 april 2020.
Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 3 kap. 5 § fjärde stycket och
5 kap. 19 § 5 patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) i fråga om
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring
för läkare
dels att 1 kap. 3 § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 1 kap. 3 § ska utgå,
dels att 1 kap. 18 § och 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse.

1 kap.
18 §1 AT-läkaren ska utöver erkänd AT i en annan EES-stat än Sverige eller i Schweiz genomföra minst sex månaders AT inom allmänmedicin i Sverige samt den ytterligare AT som behövs för att uppfylla
kraven i 3 kap. 5 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369).

6 kap.
1 §2 AT-läkaren ska under tjänstgöringen i detta tjänstgöringsavsnitt i tillämpliga delar uppnå de mål som anges i 2 kap. i en sådan
omfattning att målen helt kan vara uppfyllda efter fullgjord AT. För
tjänstgöringen gäller vidare de delmål som anges i 2–4 §§ samt att
tjänstgöringen ska ge grundläggande kunskaper om utredning och
behandling av de vanligaste sjukdomarna i alla åldersgrupper och förmåga att handlägga oselekterade patientproblem. En central uppgift är
vård av kroniskt sjuka och gamla.

1 Senaste lydelse HSLF-FS 2016:37.
2 Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort.
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Under det allmänmedicinska tjänstgöringsavsnittet ska AT-läkarens förmåga till kommunikation, information, empati och självkännedom samt förmåga att aktivt söka och hämta in ny information och
nya kunskaper särskilt tränas.
Denna författning träder i kraft den dag den kommit ut från trycket.
Socialstyrelsen
OLIVIA WIGZELL
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