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Socialstyrelsens föreskrifter 
om ändring i föreskrifterna och allmänna råden 
(HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiserings-
tjänstgöring;

beslutade den 14 juni 2022.

Socialstyrelsen föreskriver1 med stöd av 4 kap. 5 § 1–5 patientsäker-
hetsförordningen (2010:1369) i fråga om Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (HSLF-FS 2021:8) om läkarnas specialiserings-
tjänstgöring

dels att 6 kap. 1, 5, 9 och 11 §§ ska ha följande lydelse, 
dels att målbeskrivningarna för basspecialiteten socialmedicin och 

folkhälsa ska ha ändrad lydelse.2

De kunskaper, färdigheter och förhållningssätt för specialistkompe-
tens (målbeskrivningar) som Socialstyrelsen enligt 4 kap. 5 § 3 patient-
säkerhetsförordningen får föreskriva om kungörs i en särskild publika-
tion med stöd av 9 § tredje stycket författningssamlingsförordningen 
(1976:725).

6 kap. 
1 § För de specialiteter som specialistkompetens kan uppnås i ska 
följande indelning och benämning gälla.

Basspecialiteter Grenspecialiteter
Barn- och ungdomsmedicinska
specialiteter
Barn- och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsallergologi

Barn- och ungdomshematologi och  
onkologi

1  Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om 
erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2013/55/EU.
2  Ändringen publiceras i supplement.
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Barn- och ungdomskardiologi 
Barn- och ungdomsneurologi  
med habilitering
Neonatologi

Bild- och funktionsmedicinska 
specialiteter
Klinisk fysiologi
Radiologi

 

Neuroradiologi

Enskilda basspecialiteter
Akutsjukvård
Allmänmedicin
Arbets- och miljömedicin
Hud- och könssjukdomar
Infektionssjukdomar
Klinisk farmakologi
Klinisk genetik
Onkologi
Reumatologi
Rättsmedicin
Socialmedicin och folkhälsa

Invärtesmedicinska specialiteter
Endokrinologi och diabetologi
Geriatrik
Hematologi
Internmedicin
Kardiologi
Lungsjukdomar
Medicinsk gastroenterologi och 
hepato logi
Njurmedicin

 

Kirurgiska specialiteter
Anestesi och intensivvård
Barn- och ungdomskirurgi
Handkirurgi
Kirurgi
Kärlkirurgi
Obstetrik och gynekologi
Ortopedi
Plastikkirurgi
Thoraxkirurgi
Urologi
Ögonsjukdomar
Öron-, näs- och halssjukdomar Hörsel- och balansrubbningar 

Röst- och talrubbningar
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Laboratoriemedicinska 
specialiteter
Klinisk immunologi och 
transfusionsmedicin
Klinisk kemi
Klinisk mikrobiologi
Klinisk patologi

 

Neurologiska specialiteter
Klinisk neurofysiologi
Neurokirurgi
Neurologi
Rehabiliteringsmedicin

 

Psykiatriska specialiteter
Barn- och ungdomspsykiatri 
Psykiatri 

 
Rättspsykiatri

Tilläggsspecialiteter
Allergologi
Arbetsmedicin
Beroendemedicin
Gynekologisk onkologi
Nuklearmedicin
Palliativ medicin
Skolhälsovård (medicinska insatser  
i elevhälsan)
Smärtlindring
Vårdhygien
Äldrepsykiatri

 

5 § För att få ett bevis om specialistkompetens i arbetsmedicin ska 
läkaren ha ett bevis om specialistkompetens i en specialitet som tillhör 
någon av
1. de barn- och ungdomsmedicinska specialiteterna,
2. de enskilda basspecialiteterna med undantag för klinisk farmakolo-

gi, klinisk genetik, rättsmedicin samt socialmedicin och folkhälsa,
3. de invärtesmedicinska specialiteterna,
4. de kirurgiska specialiteterna,
5. de neurologiska specialiteterna med undantag för klinisk neuro-

fysiologi, eller
6. de psykiatriska specialiteterna.
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9 § För att få ett bevis om specialistkompetens i palliativ medicin ska 
läkaren ha ett bevis om specialistkompetens i en specialitet som tillhör 
någon av
1. de barn- och ungdomsmedicinska specialiteterna,
2. de enskilda basspecialiteterna med undantag för arbets- och miljö-

medicin, klinisk farmakologi, klinisk genetik, rättsmedicin samt 
socialmedicin och folkhälsa,

3. de invärtesmedicinska specialiteterna,
4. de kirurgiska specialiteterna,
5. de neurologiska specialiteterna med undantag för klinisk neuro-

fysiologi, eller
6. de psykiatriska specialiteterna.

11 § För att få ett bevis om specialistkompetens i smärtlindring ska 
läkaren ha ett bevis om specialistkompetens i en specialitet som tillhör 
någon av
1. de barn- och ungdomsmedicinska specialiteterna,
2. de enskilda basspecialiteterna med undantag för klinisk farmakolo-

gi, klinisk genetik, rättsmedicin samt socialmedicin och folkhälsa,
3. de invärtesmedicinska specialiteterna,
4. de kirurgiska specialiteterna,
5. de neurologiska specialiteterna med undantag för klinisk neurofy-

siologi, eller
6. de psykiatriska specialiteterna.

1. Denna författning träder i kraft den 1 december 2022.
2. Vid tillämpningen av 6 kap. 5, 9 och 11 §§ ska vad som sägs om 

bevis om specialistkompetens i socialmedicin och folkhälsa gälla 
även för bevis om specialistkompetens i socialmedicin.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Karin Ellingsen

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via
Socialstyrelsens publikationsservice
webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer
e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se
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