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Remiss - förslag på kursämnen
Mottagare för remissen och sista svarsdatum
Denna remiss är skickad till Svensk Förening för Transfusionsmedicin. Svar på
remissen ska vara inkommen till Socialstyrelsen senast måndagen den 3:e mars
2014.

Bakgrund och syfte
Remissen är en del av Socialstyrelsens utvecklingsarbete Kursämnen under ST,
ett utvecklingsarbete för kurser under ST som syftar till att göra utbudet av kurser mer behovsstyrt. De kursämnen som utformats i projektet ska även kunna
stödja olika aktörer i uppdraget att utforma utbildningsinsatser i enlighet med
föreskrifterna om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17).
Under hösten har expertgrupper med representanter för i stort sett samtliga specialiteter i workshopform utvecklat förslag på kursämnen. Ett kursämne ska på
ett konkret sätt ringa in och beskriva den kompetens som en ST-läkare förväntas
förvärva i olika typer av kurser. En specialitets samlade kursämnen ska tillsammans ange den kompetens som en nyfärdig och godkänd specialist bör ha förvärvat i kursform.
Vid arbetet med att utforma förslag på kursämnen har expertgrupperna använt
Blooms reviderade taxonomi som arbetsredskap.
Målet är att kursämnena ska:

• Stödja beställare att utforma kvalitetskrav vid upphandling av kurser för STläkare.
• Stödja olika aktörer att utforma utbildningsinsatser utifrån de behov av kompetens som specialiteten bedömer är nödvändig och i enlighet med föreskrifterna om läkarnas specialiseringstjänstgöring.
• Stödja ST-läkare i valet av lämpliga kurser för att uppfylla delmål i målbeskrivningar.
Detta är det första remissförfarandet och remissen syftar till att ni ska ha möjlighet att delge Socialstyrelsen era synpunkter på kursämnenas innehåll och relevans. Detta görs i bilaga 2, klinisk immunologi och transfusionsmedicin synpunkter.
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Kursämnena kommer efter remissförfarande att kvalitetsgranskas av medicinska
och juridiska experter på Socialstyrelsen. Detta kan leda till vissa revideringar.
Kvalitetsgranskningen sker utifrån:

• era inkomna synpunkter
• hur kompetensmålen förhåller sig till föreskrifterna om läkarnas specialiseringstjänstgöring

• hur kursämnena kan användas vid en upphandlingsprocess enligt LOU (Lagen om Offentlig Upphandling).

Utveckling av breda kursämnen
Under våren 2014 går projektet in i nästa fas som innebär att identifiera och vidareutveckla förslag för breda kursämnen, d.v.s. kursämnen som är relevanta för
fler än en specialitet. Syftet är att bidra till en effektiv kursstruktur genom att
möjliga synergier identifieras och tas tillvara.
När expertgrupperna har utarbetat förslag på kursämnen har de haft i uppgift att
ange om respektive kursämne kan vara relevant även för andra specialiteter.
Detta har varit ett första steg i att identifiera möjliga breda kursämnen. Inför att
arbetet med breda kursämnen går vidare ber vi er att se över motiveringarna och
gärna utveckla resonemanget kring på vilket sätt respektive kursämne kan vara
relevant också för andra specialiteter. Också dessa svar lämnas i bilaga 2. Under
våren kommer de specialiteterna som berörs av de breda kursämnena erbjudas
möjlighet att delta i arbetet med att vidareutveckla förslagen på dessa.

Kompletterande frågor om läkemedelskompetens
Under höstens workshoppar fick expertgruppen i uppgift att identifiera kompetensmål som var särskilt läkemedelsinriktade. Detta arbete gjordes som en del i
ett annat uppdrag som Socialstyrelsen har, som syftar till att stärka kompetensen
inom läkemedel och läkemedelsbehandling hos ST-läkare. Vi ber er också att
svara på några kompletterande frågor som rör läkemedelskompetens och utbildningsinsatser gällande läkemedel. Dessa svar lämnas i bilaga 3.

Remissens innehåll
Remissen består av tre bilagor:
Bilaga nr

Beskrivning

Bilaga 1

Expertgruppens förslag på kursämnen. Definition av centrala begrepp.

Bilaga 2

Dokument att lämna synpunkter i på varje enskilt kursämne samt på kursämnenas kvalitet, relevans, nytta och användning. Här ges också möjlighet att utveckla motiveringen till breda kursämnen.

Bilaga 3

Dokument att besvara kompletterande frågor om läkemedelskompetens.

Konsultera gärna den expertgrupp som har arbetat med framtagandet av kursämnena i samband med att ni svarar på denna remiss.
Med vänlig hälsning
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