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Arbetet med ny specialitet har pågått i drygt 7 år och fortfarande är arbetet inte avslutat. 
Regeringen beslutade 21 december 2005 att specialitetsindelningen skulle göras om. Socialsty-
relsen, SoS, fick ansvaret för genomförande de gav uppdraget att utforma de nya målbeskriv-
ningarna och riktlinjerna till specialitetsföreningarna. Målbeskrivningen blev en författning 
(SoS FS:2008:17) medan riktlinjerna (utbildningsbok och utbildningsplan) endast är rådgivande. 

För radiologin innebar beslutet en stor förändring då diagnostisk radiologi upphörde och i 
stället skapades den nya basspecialiteten bild- och funktionsmedicin till vilken grenspeciali-
teterna klinisk fysiologi, neuroradiologi och nuklearmedicin knöts. Specialiteten barn- och 
ungdomsradiologi var inte längre en egen specialitet. Den nya strukturen innebar att för att 
bli specialist i någon av grenspecialiteterna krävdes att man först blev specialist i basspeciali-
teten bild- och funktionsmedicin. Beslutet medförde också att svensk förening för medicinsk 
radiologi (SFNMR) bytte namn till svensk förening för bild- och funktionsmedicin (SFBFM). 

Den nya specialitetsindelningen trädde i kraft 2008-08-01. Fundamenten i den nya ST vilar 
på stärkt handledning, kontinuerlig bedömning, dokumentation och extern granskning i syfte 
att höja kvaliteten. Helt nytt var också krav på ett skriftligt arbete gjort under vetenskapliga 
former och deltagande i ett kvalitetsarbete. SoS beslutade i april 2011 att specialitetsindelningen 
på nytt skulle ses över pga upptäckta brister i det nya systemet. Beslut om ännu en ny indel-
ning togs i juli 2012. Det nya beslutet innebär att bild- och funktionsmedicin byter namn till 
medicinsk radiologi. Klinisk fysiologi blir en egen basspecialitet. Neuroradiologi blir grenspe-
cialitet till medicinsk radiologi. Nuklearmedicin blir tilläggsspecialitet till medicinsk radiologi, 
klinisk fysiologi eller onkologi. Beslut om start för den ny-nya specialiteten har flyttats fram i 
tiden och på sessionen berättar vi det allra senaste om vad som händer med våra specialiteter.


