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Sammanfattning
Folkhälsomyndigheten har beretts tillfälle att inkomma med synpunkter angående
rubricerade remiss.
Folkhälsomyndigheten ser positivt på ändringsförslagen inom
specialiseringstjänstgöringen gällande namn och tillhörande målbeskrivningar.
Folkhälsomyndigheten lyfter dock en utmaning avseende tillgänglighet av
utbildningsplatser för genomförande av specialisttjänstgöringen.

Folkhälsomyndighetens kommentarer
Folkhälsomyndigheten ställer sig positiv till utredningens förslag, att ändra
specialisttjänstgöringens namn till socialmedicin och folkhälsa. En sådan ändring
kan bidra med en ökad tydlighet av vad en specialistläkare i socialmedicin kan
bidra med. Folkhälsa är en stor del inom socialmedicin och om fler läkare vill
utbilda sig till specialistläkare inom detta område kan det på ett positivt sätt bidra
till hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande aspekter inom hälso- och
sjukvården. Myndigheten ser också positivt på att relevanta ändringar görs inom de
målbeskrivningar som hör till tjänstgöringen.
Folkhälsomyndigheten ser gärna att fler läkare utbildas inom specialiteten och vill
därmed uppmärksamma på nödvändigheten av fler tillgängliga utbildningsplatser
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och fasta tjänster när utbildningen är slutförd. Om söktrycket till specialiteten ökar
kan det bli en utmaning att utbilda alla som önskar bli specialistläkare i
socialmedicin och folkhälsa men Folkhälsomyndigheten vill i sammanhanget lyfta
fram att primärvårdens grunduppdrag omfattar sedan juli 2021 att tillhandahålla
förebyggande insatser utifrån såväl befolkningens behov som patientens behov.
Fokus är hur hälsan kan stärkas, inte bara behandla sjukdom och det är avgörande
för att både samhälle och hälso- och sjukvård ska klara av att möta de
hälsoutmaningar och vårdbehov som uppstår framgent i befolkningen.
Hälsofrämjande och förebyggande insatser är en grundpelare i omställningen till en
god och nära vård och ingår i ett särskilt insatsområde i 2021 och 2022 års
överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner. Här kan en
utökning av läkarnas specialistutbildning i Socialmedicin och folkhälsa utgöra en
relevant del i det arbetet.
Beslut i detta ärende har fattats av tf Avdelningschef Lisa Brouwers. I den slutliga
handläggningen har enhetschefen Nina Lindqvist deltagit. Utredare Malin Kark har
varit föredragande.
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