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Kommentarer – Förslag till nya och ändrade regler om läkarnas ST och AT 
 (dnr 4.1-6870/2020) 

Personskadeförbundet RTP är en politiskt obunden medborgarrättsorganisation som arbetar för ett 
universellt utformat samhälle, där medborgarna har rätt till en livsinriktad och individuellt anpassad 
rehabilitering för att kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt. Förkortningen RTP står 
för rehabilitering, tillgänglighet och påverkan. 

Personskadeförbundet RTP ger information, råd och vägledning till personer med förvärvade skador 
och bestående nedsättningar som har uppstått efter en trafikolycka, andra olycksfall, vårdskada, 
arbetsskada eller sjukdom. Vi finns även till för personer med funktionsnedsättningar efter polio och 
för närstående till personer med nedsatt funktionsförmåga. 

RTP har följande skadegrupper: 

• Nackskada

• Ryggmärgsskada

• Hjärnskada

• Polioskada

• Amputation

• Andra typer av trafik- eller olycksfallsskador.

HSLF-FS 2020:xx 

Generell kommentar avseende indelningen av specialiteter 

Smärtlindring rubriceras i dokumentet HSLF-FS 2020:xx som tilläggsspecialitet. 
Personskadeförbundet RTP anser att smärtlindring borde vara en kompetens som ingår i de flesta 
basspecialiteterna. Det är vanligt att allmänläkare behandlar olika typer av smärta och skulle därför 
behöva fördjupade kunskaper om smärtlindring, särskilt med tanke på att långvarig smärta kan 
påverka livssituationen enormt, både fysiskt, psykiskt och socialt och inte sällan med en sämre 
ekonomisk situation som följd.  

Många av Personskadeförbundet RTPs medlemmar har råkat ut för en traumatisk skada som har lett 
till en bestående funktionsnedsättning. Att få tillgång till en bra smärtbehandling är för många av 
våra medlemmar en förutsättning för att kunna leva ett aktivt och självständigt liv. Därför vill vi lyfta 
betydelsen av goda kunskaper inom smärtlindring hos främst allmänläkare men även hos andra 
läkare, exempelvis ortopeder, som regelbundet möter patienter i vård, behandling och rehabilitering. 
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En adekvat smärtbehandling skapar goda möjligheter för att vara fysiskt aktiv och förbättrar 
välbefinnande och hälsa. 
 
Vi vill också lyfta att hälso- och sjukvården samt rehabiliteringen behöver öka kunskaperna om polio 
och postpolio där smärta är ett vanligt förekommande symtom. Att öka kompetensen hos vård- och 
rehabiliteringspersonal som behandlar patienter med polio eller postpolio skulle förbättra många 
människors förutsättningar till en fungerande vardag och aktivt liv. 
 
 
Kommentarer 
Läkarnas specialtjänstgöring – Målbeskrivningar avseende allmänmedicin, 
neurologi, neurokirurgi, ortopedi, rehabiliteringsmedicin, smärtlindringi 
 
Kommunikation 
Kompetensbeskrivningar för kommunikation saknar funktionshinderperspektivet. Jämlik vård 
förutsätter att kommunikationen är universellt utformad och därmed tillgänglig för personer med 
kognitiva funktionsnedsättningar. Personer som inte förstår svenska eller som är döva har rätt till en 
tolk, vilket också borde finnas med i målbeskrivningen. 
 
Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 
Målbeskrivningarna avseende sjukdomsprevention och hälsofrämjande arbete tar inte upp 
kunskaper om vissa ohälsofaktorer. Personer som lever i ekonomisk utsatthet, som har en fysisk, 
psykisk eller kognitiv funktionsnedsättning är överrepresenterade bland personer med metabola 
sjukdomar och kan därför behöva extra stöd för att komma igång med fysiska aktiviteter och goda 
levnadsvanor. Många av Personskadeförbundet RTPs medlemmar har bestående 
funktionsnedsättningar och riskerar på grund av sin begränsade mobilitet att gå upp i vikt. För att 
förebygga sjukdom eller förbättra hälsan är det mycket angeläget att informera om vikten av en 
hälsosam kost och att vara fysiskt aktiv. Detta måste gå hand i hand med en individuellt anpassad 
rehabilitering. 
 
Multiprofessionellt samarbete 
En del målbeskrivningar saknar hänvisningar till multiprofessionellt samarbete. Att ha goda 
kunskaper om när det är motiverat att arbeta multiprofessionellt skapar bättre förutsättningar för ett 
väl fungerande vårdförlopp och en effektiv behandling. Det rör sig bland annat om övergången från 
vård till rehabilitering (vid exempelvis ryggmärgsskada, nackskada, hjärnskada, amputation eller vid 
långvarig smärta), eller från regionernas hälso- och sjukvård till kommunal vård och omsorg. 
Det är särskilt viktigt att målbeskrivningarna för allmän- och rehabiliteringsmedicin förtydligar 
betydelsen av multiprofessionellt samarbete för att säkerställa att patienten får en god vård, effektiv 
behandling och därmed förutsättningar för ett gott liv. 
 
Personcentrerad vård, delaktighet och patientens kompetens 
Några målbeskrivningarna behöver kompletteras med text om personcentrerad vård som bland 
annat går ut på att vården planeras i samförstånd med patienten och fokuserar på de resurser som 
hen har. Det är av stor vikt att nyttja patientens kunskaper om sin sjukdom/funktionsnedsättning 
samt kompetens inom egenvård för att optimera effekten av behandlingen och i förlängningen 
uppnå så bra livskvalitet som möjligt. 
 
 
 



 
 
 
 
 
Folkhälsoaspekten 
Personer som lever i ekonomisk utsatthet, som har en nedsatt fysisk eller kognitiv funktionsförmåga 
eller någon form av psykisk ohälsa har ofta en sämre hälsa än befolkningen i övrigt.  
Kompetensen om utsatta gruppers högre risk att utveckla ohälsa behöver bli tydligare i 
målbeskrivningar som handlar om folkhälsoaspekten. 
 
Ortopedi – delmål c2 
I målbeskrivningen anges att ortopeden ska behärska basal smärtlindring. Inom ortopedin behandlas 
patienter med skador som kan orsaka olika typer och grader av smärta (exempelvis vid 
ryggmärgsskada eller nackskada). Smärtbehandling hos dessa patienter kan ofta vara komplex och 
därför borde ortopederna också ha fördjupade kunskaper om smärtbehandling. 
 
Ortopedi – delmål c6 
Målbeskrivningen borde kompletteras med ”att kunna handlägga skador, sjukdomar och 
smärttillstånd i ryggen och i nacken”. 
 
Rehabiliteringsmedicin – delmål c7 
Målbeskrivningen behöver kompletteras med att specialistläkaren i rehabiliteringsmedicin ska 
behärska rehabilitering även vid nackskada. 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 

 
Marina Carlsson, Förbundsordförande Personskadeförbundet RTP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

i Mellanrubrikerna återspeglar övergripande teman i målbeskrivningarna för de specialiteter som anges i 
huvudrubriken ovan, med undantag för mellanrubriker med specifik specialitet och delmål. 

 


