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Inledning
Syftet med detta dokument är att beskriva riktlinjer, innehåll, organisation, rollfördelning och
tydliggöra strukturen för specialiseringstjänstgöring (ST) i Region Jönköpings län.
Dokumentet är framtaget av studierektorsorganisationen inom Futurum och godkänt i
Sjukvårdens ledningsgrupp. Dokumentet revideras vartannat år eller vid behov.

Målsättning för ST i Region Jönköpings län




En specialiseringstjänstgöring som baseras på en tydlig utbildningsstruktur och som ger
effektiva förutsättningar att nå specialistkompetens enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
God kvalitet i utbildningen av ST-läkare, i syfte att upprätthålla bästa möjliga hälso- och
sjukvård.
Att förbli en i landet attraktiv sjukvårdsregion så att merparten av utbildade specialister
stannar kvar och verkar i samt deltar i den fortsatta utvecklingen av hälso- och sjukvården
i Region Jönköpings län.

Specialiseringstjänstgöring inom Region
Jönköpings län
Organisation
Futurum är regionens länsgemensamma organisation för utbildning och forskning samt
kunskapsstöd. Futurum leds av verksamhetschef som ingår i sjukvårdens ledningsgrupp.
För varje specialitet där regionen bedriver ST-utbildning skall det finnas ST-studierektor med
ett regionövergripande ansvar. I vissa specialiteter samordnas studierektorsrollen inom
sydöstra regionen. Futurum ansvarar för rekrytering av studierektorer i samråd med
verksamhetschef. Futurum ersätter respektive enhet med tjänsteutrymme för studierektorns
uppdrag. ST-studierektorsorganisationen leds av övergripande studierektor.

Regelverk som styr ST
ST-tjänstgöring ska följa Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2015:8 och dess
målbeskrivningar samt SOSFS 2008:17 (för läkare som började sin specialiseringstjänstgöring
innan maj 2015).
ST-tjänstgöringen ska även följa specialitetsföreningarnas rekommendationer.
ST-konceptet beskriver olika uppdrag och policyfrågor som är gemensamma för alla
specialiteter som genomför ST-utbildning i Region Jönköpings län.
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Med hänsyn till verksamheters lokala uppdrag och organisation ska det för varje enskild
specialitet finnas en skriftlig beskrivning av ST som redogör för verksamhetslokala
förutsättningar för den enskilda specialiteten. Dessa verksamhetslokala riktlinjer ska i sin
skrivning gälla för hela Region Jönköpings län. Ansvaret för att utforma dessa
verksamhetslokala riktlinjer har ST-studierektor inom varje berörd specialitet tillsammans
med berörda verksamhetschefer.

ST-koncept Region
Jönköpings län

Verksamhetslokala riktlinjer för
ST

SOSF 2015:8 inkl.
målbeskrivning

Specialitetsföreningens
rekommendationer

Bild 1. Regelverk som styr ST i Region Jönköpings län.

Handledning
ST-läkaren ska vid anställning ha en utsedd huvudansvarig handledare med specialistbevis i
den specialitet ST-läkaren avser att uppnå och genomgått handledarutbildning. Handledaren
bör tjänstgöra där ST-läkaren huvudsakligen genomför sin specialiseringstjänstgöring. I den
regiongemensamma kursplanen för ST-utbildning i a- och b-delmål (ST-ab) ingår
handledarutbildning för både ST-läkare och handledare. ST-studierektor tillsammans med
verksamhetschef avgör om handledare har relevant handledarutbildning.
Tid för handledningssamtal ska ske regelbundet och planeras in i ordinarie
tjänstgöringsschema. Riktmärke är cirka 2 timmar per månad, under ST-tiden kan behoven för
dessa samtal variera. Planeringen sker i samråd mellan ST-läkare och handledare.
I samband med sidotjänstgöring på annan enhet ska ST-läkaren erhålla motsvarande
handledning på mottagande enhet.
Man bör undvika att verksamhetschef eller medicinskt ansvarig chef är handledare. Även
övriga jävsituationer skall undvikas i handledarrollen t ex släktband.
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Planering av ST
Planering av ST sker med utgångspunkt av ovan beskrivna regelverk för ST. Planeringen
utförs av ST-läkare och handledare i samråd med verksamhetschef och studierektor.
Planeringen ska dokumenteras som skriftligt individuellt utbildningsprogram som inbegriper
hela ST-utbildningens längd och som revideras årligen (bilaga 1).
Primärvård är basen i hälso- och sjukvården och det är önskvärt att ST-läkare inom
specialiserad sjukvård genomför klinisk tjänstgöring inom primärvård. ST-läkare, handledare
och studierektor beaktar möjligheten att inhämta kompetens relaterat till målbeskrivningen via
klinisk tjänstgöring inom primärvården.

Utvärdering av ST-läkarens kompetens
Utvärdering av ST-läkarens utveckling sker i klinisk tjänstgöring och vid strukturerad
handledning. För att stödja verksamhetens förmåga till att utvärdera ST-läkarens kompetens
så rekommenderas att:






ST-läkaren ska ha erhållit feedback från handledare (behöver inte vara huvudansvarig
handledare) genom att använda tillämpliga utvärderingsinstrument vid minst 4
enskilda tillfällen årligen (t ex Mini-CEX, DOPS, medsittning, CBD, Mitt-i-ST).
Ansvar: ST-läkare/ huvudansvarig handledare.
Utvärdering av klinisk tjänstgöring efter varje sidotjänstgöring. Ansvar: ST-läkare/
huvudansvarig handledare.
Ett specialistkollegium årligen. Ansvar: ST-studierektor och verksamhetschef.
Årligt kompetensutvecklingssamtal med verksamhetschef där specialistkollegium kan
vara lämpligt underlag. Ansvar: Verksamhetschef.

Flertalet specialiteter erbjuder frivillig specialistexamen och ST-läkaren uppmuntras och ska
då ges förutsättningar att delta i det.

Dokumentation, ST-kontrakt
Huvudansvar för att kunna uppvisa skriftlig dokumentation av planering, genomförda
utbildnings- och tjänstgöringsmoment, handledningssamtal och bedömning av
kompetensutveckling ligger på ST-läkaren.
Ett personligt ST-kontrakt undertecknas av ST-läkare, verksamhetschef, handledare och
studierektor vid enheten inom sex månader från tjänstgöringens början (bilaga 2).
När utbildningen närmar sig sitt slut, sammanställs den samlade dokumentationen och
relevanta intyg för godkännande av handledare och verksamhetschef och i tillämpliga fall STstudierektor.

Kurs
Region Jönköpings län ansvarar via Futurum att tillhandahålla kurs inom samtliga a- och bdelmål enligt konceptet ST-ab. Kursen är sammanhållen och löper över 24 månader och
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innefattar totalt ca 24 kursdagar. Handledarutbildning för både handledare och ST-läkare
ingår i kursen. I ST-ab ges även förutsättningar för att genomföra eget kvalitets- och
utvecklingsarbete och ett självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer.
Enskilda verksamheter i samråd med studierektor ansvarar för att skapa förutsättningar för
ST-läkaren att nå målbeskrivning avseende kurs gällande C-mål.

Skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer
I ST-ab ges förutsättningar för att uppfylla kursmål i vetenskapligt förhållningssätt samt att
genomföra självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer.
Följande utgångspunkter gäller i Region Jönköpings län:
 Ramtid för det individuella skriftliga arbetet enligt vetenskapliga principer
tillsammans med kvalitets- och utvecklingsarbetet är 12 veckors arbete på heltid
inklusive kursdagar.
 Handledaren för det individuella skriftliga arbetet enligt vetenskapliga principer har
minst motsvarande en halv forskarutbildning (licentiatexamen, genomgått
halvtidskontroll som doktorand) men målsättningen är att handledaren är disputerad.
Handledare för det individuella skriftliga arbetet enligt vetenskapliga principer kan ha
annan profession än läkare.
 Innehållet i arbetet ska vara relevant och ha perspektiv för specialiteten och
verksamheten och relatera till A- och B-mål eller C-mål. Ett önskvärt mål är att
sammankoppla innehållet i det skriftliga individuella arbetet enligt vetenskapliga
principer med innehållet i kvalitets- och utvecklingsarbetet och att
medborgarperspektiv/patientcentrering integreras i utformandet. Ett och samma arbete
kan uppfylla kriterier både för skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga
principer samt kvalitets- och utvecklingsarbete.
 Samarbete mellan ST-läkare i projekt över specialitets-, klinik- och
vårdcentralsgränser eller interprofessionellt samarbete inom specialiteten ligger i linje
med intentionerna med A- och B-målens innehåll och är av värde.
 Arbeten gjorda under grundutbildning tillgodoräknas inte.
 Har man genomgått forskarutbildning (medicine licentiat, medicine doktor) eller om
man varit huvudförfattare till ett eller flera vetenskapliga arbeten anses man ha
uppfyllt kursmål för medicinsk vetenskap och för skriftligt individuellt arbete förutsatt
att handledare, studierektor och verksamhetschef godkänner detta. Detsamma gäller
om målen uppfyllts under tidigare ST-tjänstgöring.
 ST-läkarens huvudhandledare måste samråda med handledaren i det vetenskapliga
arbetet innan huvudhandledaren intygar att ST-läkaren uppfyller målet för det
skriftliga arbetet. Huvudhandledare ska endast godkänna ST-läkarens arbete om den
handledare som bistått ST-läkaren genom det vetenskapliga arbetet anser det är
lämpligt, vilket sker genom underskrift av Regionens intyg över godkända
lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende skriftligt individuellt arbete
enligt vetenskapliga principer (bilaga 3).
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Kvalitets- och utvecklingsarbete
I ST-ab ges även förutsättningar för att genomföra eget kvalitets- och utvecklingsarbete.
Utgångspunkten är att ramtiden för det individuella skriftliga arbetet enligt vetenskapliga
principer tillsammans med kvalitets- och utvecklingsarbetet är 12 veckors arbete på heltid
inklusive kursdagar. Handledning genom kvalitets- och utvecklingsarbetet kan vara
huvudhandledare, verksamhetsutvecklare, verksamhetschef och ska presenteras för den
verksamhet som berörs av arbetet. En viktig utgångspunkt är att
medborgarperspektiv/patientcentrering integreras i utformandet.
Ett och samma arbete kan uppfylla kriterier både för skriftligt individuellt arbete enligt
vetenskapliga principer samt kvalitets- och utvecklingsarbete, den vetenskapliga delen kräver
en vetenskapligt utbildad handledare, se ovan.

Klinisk tjänstgöring
Verksamheten och ytterst verksamhetschefen ansvarar för att skapa förutsättning för hög
kvalitet på klinisk tjänstgöring för att uppnå mål i specialitetens målbeskrivning. Som led i det
arbetet ska verksamhetslokala riktlinjer för ST-tjänstgöringen finnas utformade av STstudierektor tillsammans med verksamhetsledning och vara skrivna på ett sådant sätt att de
gäller för hela regionens ST-läkare i respektive specialitet.

Tid för självstudier
ST-läkaren ska ha avsatt tid för regelbundna självstudier. Rekommenderad tid för teoretiska
självstudier är 5 %. Egen studietid bör kopplas till någon form av redovisningskrav på STläkaren och ansvar för detta ligger på ST-läkare, handledare och verksamhetschef.

Aktörer och ansvarsfördelning/
arbetsbeskrivning under ST
ST-läkaren







Ansvarar för sitt eget arbete och medarbetarskap
Inventera och dokumentera sitt utbildningsbehov samt diskutera detta med sin handledare
vid schemalagda regelbundna handledarsamtal.
Upprätta och reviderar individuellt utbildningsprogram tillsammans med handledare samt
verksamhetschef och studierektorn.
Genomför planerade utbildningsaktiviteter utifrån Socialstyrelsens föreskrifter och
gällande målbeskrivning samt individuellt utbildningsprogram.
Efterfrågar daglig handledning/instruktion och delar med handledare ansvar för
fungerande handledningsrelation.
Ansvarar för att fortlöpande skriftligt dokumentera uppnådd kompetens i samråd med
handledare.
5






Tillsammans med handledare/verksamhetschef planera för tjänstgöring på annan enhet
(ort) inom Region Jönköpings län samt minst tre månader före planerad sidotjänstgöring
utanför Region Jönköpings län ta kontakt med studierektor som hänvisar till vilka
ytterligare kontakter som behöver tas.
Planera deltagande i SK- och mot svarande kurser i samråd med handledare.
Ansvarar för att införskaffa intyg på alla utbildningar, tjänstgöringar, kurser etc.

Huvudansvarig handledare













Är specialistkompetent inom aktuell specialitet och genomgår handledarutbildning och
deltar i fortbildningsmoment som handledare.
Delar med ST-läkaren ansvar för fungerande handledningsrelation.
Tillsammans med ST-läkare upprättar ST-kontrakt och individuellt utbildningsprogram
samt vid uppföljning/utvärdering av tjänstgöringar och intyga dessa.
Planerar in strukturerad handledning med ST-läkaren och genom regelbunden dialog och
återkoppling stödja och handleda ST-läkaren i dennes utveckling till specialist.
Bistår ST-läkaren med att handledare utses vid sidotjänstgöring utanför den egna enhet
och regelbundet följa upp sin ST-läkare under sidoutbildningen samt stödja ST-läkare och
handledare under sidotjänstgöringen.
Bistår vid val av litteratur, kurser och andra utbildningsmoment.
Värderar ST-läkarens kompetensutveckling genom årlig revidering av
utbildningsprogrammet tillsammans med ST-läkaren.
Tillsammans med ST-läkaren ansvara för klinisk utvärdering med hjälp av etablerade
utvärderingsinstrument.
Samråder med verksamhetschef (medicinskt ansvarig) och studierektor vid eventuella
problem i ST-läkarens kompetensutveckling eller förhållningssätt.
Ansvarar för att bedöma om ST-läkaren uppnått målbeskrivningars krav i alla delar inför
ansökan om specialistbevis.
Utfärdar intyg vid ST-läkarens ansökan om specialistkompetens.

Aktuell handledare under visst tjänstgöringsavsnitt, till exempel vid
sidotjänstgöring






Har relevant specialistutbildning och har genomgått handledarutbildning
Ansvarar för handledningen under visst tjänstgöringsavsnitt
Genomför handledningssamtal med ST-läkaren och bevakar att tjänstgöringen sker utifrån
inlärningsmålen
Bedömer ST-läkarens kompetensutveckling och ger löpande återkoppling till ST-läkaren
samt dennes huvudhandledare.
Intygar att ST-läkarens kliniska tjänstgöringsmål under sidotjänstgöringen.
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Handledaren för det individuella skriftliga arbetet enligt vetenskapliga
principer







Har minst motsvarande en halv forskarutbildning (licentiatexamen eller genomgått
halvtidskontroll som doktorand). Handledare för det individuella skriftliga arbetet enligt
vetenskapliga principer kan ha annan profession än läkare.
Ansvarar för vetenskaplig handledning för projektplan och rapport.
Om den vetenskapliga handledaren inte är läkare undertecknar hen Regionens intyg över
godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende skriftligt individuellt
arbete enligt vetenskapliga principer när målet är uppfyllt.
Socialstyrelsens intyg över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen
avseende skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer utfärdas av den
vetenskapliga handledaren om hen är läkare, annars av huvudhandledare efter att den
vetenskapliga handledaren godkänt regionens intyg.

Verksamhetschef
















Har det övergripande och yttersta ansvaret för att leda verksamheten så att förutsättningar
ges att genomföra och bedriva ST-utbildning enligt Socialstyrelsens föreskrifter.
Leder verksamheten mot ett gott utbildningsklimat och samråder med ST-studierektorn
och ger denne mandat och resurser för dennes arbete.
Lönesätter ST-studierektor med beaktande av studierektoruppdragets omfattning och
strategiska betydelse. Inför lönesättning kan verksamhetschef samverka med Futurum.
Ansvarar för att verksamhetens bemanning och schemaläggning ger förutsättningar för
verksamhetsintegrerat lärande genom daglig instruktion/handledning och regelbundna
handledningssamtal enligt ST-koncepts intentioner och ST-läkarens individuella
utbildningsprogram.
Ansvarar för att årliga medarbetarsamtal genomförs i syfte att inhämta kunskap kring STläkarens kompetensutveckling. Utvärdering av ST-läkaren i ST-kollegium är lämpligt
underlag för det årliga medarbetarsamtalet.
Bistår och stödjer Futurum i dess uppdrag att rekrytera ST-studierektor för verksamheten.
I samråd med ST-studierektor utse handledare.
Ansvara för att ST-kontrakt och individuellt utbildningsprogram upprättas, följs upp och
revideras årligen.
Följer upp att regelbunden och strukturerad handledning genomförs av
specialistkompetent och handledarutbildad läkare under hela
specialiseringstjänstgöringen.
Anslår tid för kompetensutveckling för ST-läkare och handledare. I detta ingår klinisk
tjänstgöring, handledning, utvecklingssamtal, auskultationer, bedömningsinstrument,
kurser, seminarier, tid för självstudier, dokumentation samt kvalitets- och
utvecklingsarbete och arbete enligt vetenskapliga principer.
Stödjer ST-läkaren att få god inblick i verksamhetens ledning och organisation samt
inblick i enhetens roll i hälso- och sjukvården.
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Ansvarar för att ST-utbildningen i Region Jönköpings län säkerställs genom systematisk
granskning och utvärdering av om verksamheten uppfyller de krav som ställs genom både
egen uppföljning och återkommande extern granskning i form av SPUR-inspektioner.
Utfärdar intyg vid ST-läkarens ansökan om specialistkompetens.
Ansvarar för ekonomi kring ST-läkarens tjänstgöring och utbildningsmoment.
Ansvarar för dimensionering och finansiering av ST-tjänster.

ST-Studierektor
















Är specialistkompetent läkare och har genomgått handledarutbildning och utses av
Futurum i samråd med verksamhetschef/er.
Har ett regionövergripande ansvar för specialitet/specialiteter.
Samverkar med verksamhetschef och kan adjungeras till medicinsk programgrupp eller
relevant ledningsgrupp inom specialiteten, så att frågor som berör ST-utbildning i Region
Jönköpings län är integrerad i ledningen på alla nivåer.
Samverkar med verksamhetschef för att ST-utbildningen i Region Jönköpings län
säkerställs genom systematisk granskning och utvärdering av om verksamheten uppfyller
de krav som ställs genom både egen uppföljning och återkommande extern granskning i
form av SPUR-inspektioner.
Stödjer och samverkar med verksamhetschef, handledare, ST-läkare i alla delar av STutbildningen.
Är uppdaterad på ST-frågor för den specialitet/de specialiteter man företräder genom
deltagande i relevanta nationella studierektorsnätverk.
På uppdrag av övergripande studierektor arbeta med gemensamma frågor för alla ST i
regionen. Deltar i studierektorsträffar som anordnas och vid behov i arbetsgrupper kring
olika regiongemensamma frågor. Exempel på arbetsuppgifter är att samarbeta med övriga
studierektorer kring överenskommelser om innehåll i sidotjänstgöringar, implementering
av utvärderingsinstrument för att bedöma ST-läkarens kompetens, bidra i undervisning
inom ramen för ST-ab, implementera ST-koncept i verksamhet, arbeta för att stärka
lärande och handledningskompetens i organisationen t ex genom EFFECT, implementera
regiongemensamma modeller som stärker strukturerad bedömning och utvärdering av STläkarnas kompetens etc.
Utarbetar tillsammans med verksamhetschef verksamhetslokala riktlinjer för ST inom
specialiteten som inbegriper introduktionsprogram för ST-läkare.
Föreslår och utser tillsammans med verksamhetschef handledare för ST-läkare.
Vid behov samverkar med verksamhetschefen vid bedömningen av ST-sökandens meriter
innan anställning.
Ansvarar för processer som stödjer verksamhetschef vid planering för ST-läkare inom
specialiteten samt sidotjänstgörande läkare.
Introducerar nya handledare i Socialstyrelsens föreskrifter och verksamhetens metod för
handledning
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Bistår handledare, verksamhetschef och ST-läkare vid justering av utbildningsprogram
samt medverkar vid bedömning av huruvida ST-läkaren uppfyller kraven för
specialistkompetens inför ansökan om specialistkompetens.
Ansvarar för att genomföra specialistkollegium och stärka handledarna i att kunna
handleda och coacha ST-läkaren effektivt till specialistkompetens.
Vid behov ansvarar för gemensamma ST-utbildningar inom specialiteten som relaterar till
C-mål eller övriga gemensamma samlingar för ST-läkare som behöver samordnas.
Ansvarar för metod som försäkrar att ST-läkargruppen erhåller effektiv och ändamålsenlig
handledning.
Utvecklar metoder för lärande i verksamhetens dagliga arbete och vid behov bedöma
kvaliteten i externa kurser, konferenser och sidoutbildningar.
Samverkar avseende enhetens utbildningsklimat och förutsättningar med ansvariga för
studenter inom verksamhetsförlagd utbildning och med ansvariga för AT-läkare inom
specialiteten.
Tillsammans med verksamhetschefen uppmärksammar ST-läkaren vid uppnått
specialistbevis/examen.

Övergripande ST-studierektor













Leder och stödjer administrationen i ST-studierektorsorganisationen.
Leder, stödjer och följer upp ST-studierektorers arbete. Bevakar att alla verksamheter har
tillgång till en ST-studierektor. Fungerar som stöd för ST-studierektorerna på de enskilda
enheterna och ansvarar för ST-studierektorsorganisationen i Region Jönköpings län.
Kallar till och leder träffar för ST-studierektorer.
Rekryterar ST-studierektorer i samverkan med berörda verksamhetschefer.
Övergripande kursansvarig för upplägg och innehåll i ST-ab. Undertecknar kursintyg till
ST-läkare gällande ST-ab.
Ansvarar för arbetsbeskrivning för ST-studierektorer.
Fungerar som kunskapsresurs och informationsspridare rörande nationella processer och
regelverk som rör ST.
Ingår i Futurums ledningsgrupp.
Samverkar intern och externt i ST-relaterade frågor samt angränsande frågor rörande
grundutbildning, AT-tjänstgöring, verksamhetsförlagd utbildning, forskning och
kunskapsstöd.
Verkar för ett samarbete i sydöstra regionen kring ST- frågor samt ingår i relevanta
nationella/ internationella nätverk inom utbildningsområdet.

Futurum




Utser samt finansierar studierektorerna.
Leder studierektorsorganisationen.
Anordna de gemensamma ST-utbildningarna för Region Jönköpings län.
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Vid behov bistår med kontakt till handledare för individuellt skriftligt arbete enligt
vetenskapliga principer.
Bistå regionledning i ledningssystem för frågor som berör verksamhetsintegrerat lärande
på alla nivåer inklusive system för uppföljning av kvalitet och utfall i ST-relaterade
frågor.

Regionledning








Långsiktigt kartlägger och planerar för att tillhandahålla ST-tjänster i syfte att säkra en
adekvat framtida läkarbemanning i Region Jönköpings län.
Följer upp att Region Jönköpings län har ett gott utbildningsklimat genom ett
ledningssystem som systematiskt utvärderar och följer upp kvalitet och utfall i ST-frågor.
Ansvarar för att det finns de förutsättningar som krävs för att genomföra ST av hög och
jämn kvalitet
Ansvarar för att det finns tillgång till ST-studierektor, handledare som motsvarar behovet
av handledning och medarbetare som kan ge tillräckliga kliniska instruktioner
Ansvarar för att vidta åtgärder om brister i ST-utbildningen upptäcks.
Delta i regelbundna möten med studierektorerna och säkerställer
studierektorsorganisationens kunskap och erfarenhet in i sjukvårdens ledningsarbete.
Sammankallar till utbildningsstrategiskt råd som en möjlig arena att fånga upp frågor.

Mätetal
Futurum ansvarar för att utveckla kvalitetsuppföljning för ST. För närvarande sker det med
årlig enkät till ST-läkare samt årlig enkät till handledare. Studierektorsorganisationen
använder sig av EFFECT som ett kvalitetssystem för ST.
Kontinuerlig utveckling av förmåga att mäta och redogöra för kvalitet i ST ingår i Futurums
uppdrag.
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Bilaga 1
Individuellt utbildningsprogram
Individuellt utbildningsprogram för specialisttjänstgöring i …
(specialitet)

ST-läkare:
Arbetsplats:
Start av ST:
Planerat avslut av ST:
Allmänt (med allmänmedicin som exempel)
Vad innebär min specialitet? Hur beskriver jag mitt uppdrag som blivande specialist i Allmänmedicin?
Enligt kompetensbeskrivningen för Allmänmedicin i SOFS2015:8 står att;
”Specialiteten Allmänmedicin karaktäriseras av
- Patientmötet
- Kompentens i bedömning och behandling av patienter i alla åldrar med alla sorters hälsorelaterade
problem
- Arbete som vanligen utförs på en vårdenhet med mottagningsverksamhet inom primärvården.
I kompetensen ingår att kunna följa en individs olika hälsoproblem över tid och i bedömningen av
hälsoproblemen väga in personens hela livssituation.”
Delmål
A 1 Medarbetarskap, ledarskap
och pedagogik

A 2 Etik, mångfald och
jämlikhet
A 3 Vårdhygien och smittskydd
A 4 Systematiskt kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete
A 5 Medicinsk vetenskap
A 6 Lagar och andra föreskrifter
samt hälso- och sjukvårdens
organisation

Delmålsinnehåll för mig
Exempel: Teamarbete,
kollegialitet, arbetsmiljö
Att kunna leda mig själv i
arbetet, kunna vara chef
Att kunna handleda och
undervisa

Hur ska jag uppnå delmålet?
Exempel: Arbeta med mina
patienter i team med mina
kollegor och övrig personal
Ledarskapsutbildning i ST-ab
Skugga chefen
Hålla i undervisning på kliniken
Handleda studenter och ATläkare

Bilaga 1
Individuellt utbildningsprogram
Delmål
B 1 Kommunikation med
patienter och närstående
B 2 Sjukdomsförebyggande
arbete
B 3 Läkemedel
B 4 Försäkringsmedicin
B 5 Palliativ vård i livets
slutskede

Delmålsinnehåll för mig

Hur ska jag uppnå delmålet?

Delmål
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C 10
C 11
C 12
C 13
C 14

Delmålsinnehåll för mig

Hur ska jag uppnå delmålet?

Kompetensbedömning
Till exempel Sit-in, mini-CEX, DOPS, videoinspelning, MSF, Mitt i ST, specialistexamen, EFFECT,
specialistkollegium
År
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Utvärderingsinstrument

Bilaga 1
Individuellt utbildningsprogram

Planerad årsöversikt för min ST, att revidera årligen
År

Planerade
utbildningsaktiviteter

Utförda moment

2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Ort, datum

____________________________

_____________________________

ST-läkare

Handledare

____________________________

_____________________________

Verksamhetschef

Studierektor

Revidering
Datum .................. Sign .....................

Datum .................. Sign ....................

Datum .................. Sign .....................

Bilaga 2
ST-kontrakt
Kontrakt angående Specialiseringstjänstgöring (ST)

Klinik/vårdcentral, sjukhus
XX

Överenskommelse träffad mellan
ST-läkare XX
Verksamhetschef XX
Handledare XX
Studierektor XX
Alla ovan nämnda personer förbinder sig att ta sitt ansvar enligt Region Jönköpings läns ST-koncept
(bilaga 1), samt eventuella lokala ST-koncept (bilaga XX).

Mål
Specialiseringstjänstgöringen syftar till att ST-läkaren skall uppfylla Socialstyrelsens
målbeskrivning/målbeskrivningar och därmed uppnå specialistkompetens i basspecialitet och
grenspecialitet/tilläggsspecialitet. Verksamhetschef och huvudhandledare är ansvariga för att utfärda intyg
om uppnådd specialistkompetens enligt utbildningsmålen. Detta ska ske i samråd med studie-rektorn.
Specialiseringstjänstgöringen påbörjas datum för baspecialitet, samt grenspecialitet/tilläggsspecialitet.
Tillval: ST-läkaren tillgodoräknar sig 6 månaders tjänstgöringstid av sin disputation, under förutsättning
att målbeskrivningen/målbeskrivningarna är uppfyllda.
Tillval: ST-läkaren har tidigare fullgjort följande placeringar under handledning, vilka ska inberäknas i
specialiseringstjänstgöringen:
Befattning
Datum – datum

Klinik/vårdcentral, sjukhus, ort
Handledare, befattning

Befattning
Datum – datum

Klinik/vårdcentral, sjukhus, ort
Handledare, befattning

ST-läkaren åtar sig att delta i klinikens normala verksamhet och utvecklingsarbete samt jour-verksamhet
enligt klinikens rutiner. Moderkliniken ansvarar för att förutsättningar i form av tid
och resurser bereds i enlighet med ST-kontraktet, så att ST-läkaren kan uppfylla
målbeskrivningen/målbeskrivningarna inom de tidsramar som detta kontrakt stipulerar.

Bilaga 2
ST-kontrakt
Handledning
Till huvudhandledare utses handledare XX, befattning X. Det avsätts x timme/timmar varje/varannan
vecka/månad (minimum 2 h per månad) i tjänstgöringsschemat för både ST-läkare och handledare för
personlig handledning. Handledarsamtalen genomförs och dokumenteras i enlighet med Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd. Utvärdering av ST-läkarens kunskaper ska ske regelbundet i enlighet med
målbeskrivningen/målbeskrivningarna och delges studierektorn.

Individuellt utbildningsprogram
Ett individuellt utbildningsprogram ska utformas enligt bilaga 1

Finansiering av sidotjänstgöring
Skriv din kliniks/vårdcentrals lokala förslag här.

Vetenskapligt arbete
Se ST-koncept.

Kvalitets- och utvecklingsarbete
Se ST-koncept.

Forskning
ST-läkaren har rätt att disponera minst x dagar/år för forskning med/utan lön.

Utlandstjänstgöring
ST-läkaren kan tillgodoräkna sig x månader sidotjänstgöring i utlandet, under förutsättning att
Socialstyrelsens föreskrifter uppfylls. Eventuell utlandstjänstgöring planeras i samråd med handledaren,
efter godkännande från verksamhetschefen.

Egen kompetensutvecklingstid
Det ska avsättas minst 5 % / 2 timmar/vecka för egna studier i ST-läkarens tjänstgöringsschema. Tiden ska
tillbringas på arbetsplatsen och innehållet bestäms i samråd med handledaren. Någon form av
utvärdering av kompetensutvecklingstiden bör ske, t.ex. diagnostisk specialistskrivning en gång per år.

Litteratur
Moderkliniken ska tillhandahålla referensbibliotek. Vid påbörjad ST-tjänstgöring bekostar moderkliniken
följande litteratur:
XX

Bilaga 2
ST-kontrakt
Kurser
Under specialiseringstjänstgöringen avsätts minst x dagar/år för kurser. Moderkliniken står för lön, resor,
logi och eventuell kursavgift. Kurserna väljs i samråd med huvudhandledaren.

Kongresser/möten
Under specialiseringstjänstgöringen erbjuds ST-läkaren möjlighet att delta i x internationell
kongress/konferens/möte utomlands och gärna tillsammans med handledaren. Moderkliniken betalar
lön, resa, logi och deltagaravgift.

Specialistexamen
xxx

Ort och datum______________________________________________________________________

Namn, ST-läkare

Namn, handledare

Namn, Verksamhetschef, klinik, sjukhus/VC

Namn, studierektor

Bilaga 3
Intyg avseende individuellt skriftligt
arbete enligt vetenskapliga principer

Intyg avseende individuellt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer

Avsedd specialistkompetens ___________________________________________________________

Rubrik på arbetet ___________________________________________________________________
Kort beskrivning av arbetet (max 20 ord) _________________________________________________

Härmed intygas att __________________________________________________________________
ST-läkarens namn och personnummer

uppnått godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende individuellt skriftligt arbete
enligt vetenskapliga principer

Namn ___________________________________________________________________________

Namnförtydligande _________________________________________________________________

Ort och datum ___________________________________________________________________

Tjänsteställe _____________________________________________________________________

OBS: För ansökan om specialiskompenens krävs Socialstyrelsen intyg över godkända lärandemoment i
enlighet med målbeskrivningen avseende individuellt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer.

