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Yttrande avseende Bastjänstgöring för läkare
(Ds 2017:56)
Vetenskapsrådet har granskat utredningens förslag utifrån sitt uppdrag
att ge stöd till grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet
inom samtliga vetenskapsområden samt de särskilda uppgifter som
myndigheten har i sin roll som forskningsfinansiär och
forskningspolitisk rådgivare.
Vetenskapsrådet uppmärksammar att promemorians bedömningar i vissa
frågor är av särskild betydelse för Vetenskapsrådets uppdrag inom
klinisk forskning.

Sammanfattning
Vetenskapsrådet tillstyrker förslagen avseende Bastjänstgöring för
läkare, men vill lämna följande övergripande synpunkt.
Vetenskapsrådet efterfrågar ett tydliggörande av hur förslagen
ska ge framtida läkare bättre förutsättningar att tillgodose
befolkningens behov av god kunskapsbaserad vård.

5.3 Förslag om införande av en klinisk bastjänstgöring
för läkare
VETENSKAPSRADET
SWEDISH RESEARCH COUNCIL
Postadress/Postal address
Box 1035
SE-101 38 Stockholm
Sweden
Besöksadress/Visiting address

Vetenskapsrådet delar promemorians förslag och bedömning att det finns
ett behov av samarbete mellan lärosäten med tillstånd att utfärda
läkarexamen och hälso- och sjukvårdens huvudmän under hela
utbildningstiden för läkare. För att tillgodose befolkningens behov av
kunskapsbaserad vård anser Vetenskapsrådet att lärosäten och hälso- och
sjukvårdens huvudmän behöver ta ökat ansvar för att säkerställa att
framtida läkare kritiskt kan granska och tillgodogöra sig
forskningsresultat och nya behandlingsmetoder.

Västra Jämvägsgatan 3

5.5 Målbeskrivning för bastjänstgöring
Tel: +46-(0)8-546 44 000
Fax: +46-(0)8-546 44 180
Org. nr/Vat No
202100-5208

Vetenskapsrådet delar promemorians förslag på de lärandemål som bör
ingå i bastjänstgöringen (BT) för att ge framtida läkare grundläggande
förståelse för svensk sjukvård och generell klinisk kompetens. För att
upprätthålla och säkerställa en god och hög kvalitet hos framtida läkare

vetenskapsradet@vr.se
www.vr.se
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anser Vetenskapsrådet dock att forskningens betydelse i
bastjänstgöringen behöver förtydligas ytterligare. Förståelse för
forskning är en förutsättning för den kunskapsbaserade vården.
Vetenskapsrådet anser vidare att bastjänstgöringstjänster ska kunna
innehålla forskningsperioder.

5.6.2 Ansvarsfördelning och roller under
bastjänstgöring

Vetenskapsrådet delar promemorians förslag kring roller och ansvar,
men vill förtydliga vikten av att huvudhandledare och handledare
uppmuntrar BT-läkaren till det akademiska samtalet för att
forskningsfrågor ska integreras i den kliniska vardagen och på så sätt
stärka möjligheten till en jämlik och kunskapsbaserad hälso- och
sjukvård.

Yttrandet har beslutats av generaldirektören Sven Stafström i närvaro av
rådsdirektören Ann Fust, chefsjuristen Anna Hörnlund och koordinatorn
Anne-Sophie Fröjmark, föredragande. I den slutliga handläggningen har
professorn emeritus Stefan Lohmander (ledamot i kommittén för klinisk
behandlingsforskning) och huvudsekreteraren Jan-Ingvar Jönsson
deltagit.
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