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ST-allmän sidotjänstgöring på Barnkliniken info till handledare och ST-läkare 

Allmänt angående handledning 

Klinisk handledning i biblioteket må, to, fr kl 8:15-09:00 tillsammans med dagbakjour. 

Allergihandledning ti och to kl 13:00-14:00. Alla uppmanas delta även om man inte har egna 

frågor, då detta är bra tillfällen för kunskapsinhämtning och diskussion. 

Handledare och ST-läkare träffas vecka 1 för att planera in datum för handledning i början, 

mitten (sit-in) och slutet av placeringen. Rekommenderas att huvudhandledare på VC är med 

ca 10 min via Teams (om möjligt) vid sista återkopplingen, som också görs skriftligt enligt 

särskild mall. Sidotjänstgöringen ska uppgå till minst motsvarande 40 dagar på heltid. 35 

dagar kan godkännas i undantagsfall. 

Förslag för utvärdering/för feedback av randande ST-läkare 

• Sit-in (ett tillfälle) rekommenderas som feedbackaktivitet, samt skriftligt vid avslut. 

• Vidimera cirka 3 journalanteckningar till din handledare under första halvan av 

sidotjänstgöringen. 

• Använd gärna målbeskrivning nedan som stöd för inlärning/utvärdering, modifierade 

så kallade ”Agneslistor” och utifrån Socialstyrelsens mål för ST. C-målen är plockade 

från lämpliga delar av målbeskrivning ST pediatrik, men självklart anpassad. 

Observera att alla underrubriker under a- och b-mål inte uppfylls under placeringen. 

• Diskutera de punkter som ST-läkaren ej träffar/träffat på under placeringen. 

 

Delmål A Del av delmål 
som bör 
uppfyllas under 
tjänstgöring på 
barnkliniken 

Utbildningsaktivitet Uppföljning Genomfört 

a1 
Medarbetarskap, ledarskap, 
pedagogik 

Kunna presentera och 
förklara medicinsk 
information som är 
förståeligt för 
mottagaren  

Klinisk tjänstgöring under 
handledning 

Sit-in  

a2 
Etik, mångfald, jämlikhet 

Kunna hantera 
värdekonflikter i 
dagliga arbetet,  
Bemöta alla människor 
som individer och med 
respekt oavsett kön, 
religion, ålder, etnisk 
tillhörighet och sexuell 
läggning 

Klinisk tjänstgöring under 
handledning 

Sit-in  

a5 
medicinsk vetenskap 

Uppvisa medicinskt 
vetenskapligt 
förhållningssätt till 
rutiner och arbetssätt i 
det dagliga arbetet 

Klinisk tjänstgöring under 
handledning 

Sit-in  

  



  

 

Delmål B Del av delmål 
som bör 
uppfyllas under 
tjänstgöring på 
barnkliniken 

Utbildningsaktivitet Uppföljning Genomfört 

b1 
kommunikation med patienter och 
närstående 

Kunna anpassa sättet 
att kommunicera 
utifrån patientens och 
närståendes 
individuella behov och 
kommunikativa 
förmåga 

Klinisk tjänstgöring under 
handledning, tex obesitas 
och funktionella besvär 

Sit-in  

 

b2  
Sjukdomsförebyggande  arbete 

Vägleda patienter i 
frågor om 
levnadsvanor för att 
förebygga och 
förbättra prognos hos 
patienter, tex vid 
obesitas 

Klinisk tjänstgöring under 
handledning 

(Sit-in)  

b3 
Kunna anpassa 
läkemedelsbehandling efter ålder, 
vikt och övrig medicinering 

Kunna anpassa 
läkemedelsbehandling 
efter ålder, vikt och 
övrig medicinering 

 Journalgranskning 
E-ped 

 

 

Delmål C5-C6 
(c1-c2) 

Del av delmål 
som bör 
uppfyllas under 
tjänstgöring på 
barnkliniken 

Utbildningsaktivitet Uppföljning Genomfört 

 C1 
Den specialistkompetenta läkaren 
ska 
- behärska att utifrån ett 
professionellt och etiskt 
förhållningssätt bedöma och 
handlägga i landet 
förekommande hälsoproblem 

 Klinisk tjänstgöring   

C2  
medicinska prioriteringar 

    

Allmänt , BVC 
Kunskaper om det friska barnet 
och ungdomen, tillväxt, 
hälsofrämjande arbete, 
psykosociala problem, 
anmälningsskyldighet 

Inhämta basala 
kunskaper om det friska 
barnet och ungdomen, 
tillväxt, hälsofrämjande 
arbete, psykosociala 
problem, 
anmälningsskyldighet 

Klinisk tjänstgöring under 
handledning 
BB-undersökning 
Följa med på BVC 

Journalgranskning 
diskussion 

 

Akuta tillstånd 
Behärska basala akuta barn- och 
ungdomsmedicinska tillstånd 

Basalt akut 
handläggande av  : 
pyelonefrit,nydebuterad 
diabetes, anafylaxi, 
obstruktiv bronkit, 
förgiftningar, 
infektioner, 
feberkramp, apne’, 
misstänkt malignitet, 
akuta hudbesvär 

Klinisk tjänstgöring under 
handledning 

 

Journalgranskning 
Diskussion 
Ev sit-in på 
Barnakuten 

 

Allergi 
Kunna handlägga vanliga och 
viktiga tillstånd inom allergologi 

Utredning och 
behandling av 
födoämnesallergi, 
astma och eksem.  

Klinisk tjänstgöring under 
handledning 

 

Journalgranskning 
Diskussion 
Ev sit-in 

 

Neurologi 
Kunna handlägga huvudvärk. 
Basala kunskaper om epilepsi och 
funktionsnedsättningar inklusive 

neuropsykiatri. 

Huvudvärksutredning Klinisk tjänstgöring under 
handledning 

Journalgranskning 
Diskussion 
Ev sit-in 

 



  

Endokrin 
Känna till sköldkörtelrubbningar, 
onormal  pubertets utveckling, 
och tillväxtrubbningar hos barn 
och ungdomar 

Bedöma tillväxtkurva 
och pubertet. Kunna 
misstänka 
sköldkörtelrubbningar. 

Klinisk tjänstgöring under 
handledning 
 

Diskussion 
Ev auskultation 

 

Uro/nefro 
Känna till urinvägsinfektioner hos 
barn samt enures. Kunna 
misstänka njursvikt. 

Kunna bedöma 
urinvägsinfektioner. 
Kunna behandla enures. 
Fimosis, balanit, 
vulvovaginit 

Klinisk tjänstgöring under 
handledning 

 

Diskussion 
Ev auskultation  

Gastroenterologi 
Ha kunskaper om grundläggande 
utredning vid magbesvär och 
handlägga funktionella 
magbesvär. Obstipation. 

Kunna utföra 
grundutredning av 
magtarmbesvär. Kunna 
diagnosticera och 
behandla funktionella 
magbesvär. Kunna 
utreda och behandla 
obstipation. 

Klinisk tjänstgöring under 
handledning 

 

Sit-in 
Diskussion 

 

Reuma/immunologi  
Känna till autoimmuna sjukdomar 
i rörelseapparaten. Ha basala 
kunskaper om immunbrist 

Kunna misstänka 
reumatisk sjukdom. 
Känna till basutredning 
för immunbrist, tex 
infektionsdagbok. 

Klinisk tjänstgöring under 
handledning 

Diskussion 
Ev auskultation  

Onkologi/hematologi 
Känna till tumörer hos barn. 
Känna igen blodsjukdomar hos 
barn. 

Kunna utreda och 
behandla 
järnbristanemi. Få basal 
kunskap om tumörer 
och leukemi hos barn.  
Enklare bedömning av 
lymfkörtlar. 

Klinisk tjänstgöring under 
handledning 

Diskussion 
Ev auskultation 

 

Kardiologi 
 

Kunna utföra enkel 
bedömning och 
remittering av blåsljud 
hos barn. Kunna 
misstänka arytmi. 

 Diskussion  

 
 

 

  



  

Mall för återkoppling till ST-läkare vid sidotjänstgöring 

 

ST-läkare:                                                        Specialitet: Allmänmedicin 
 

Placering:  Barn- och ungdomsmedicin Västerås 
 

Handled. 
under tjg: 

  

 
Huvud- 
handledare 

  

 
Delmål som skall uppfyllas med sidotjänstgöring: b1, b2, b3, c1, c5, c6  
  
1 = Förbättring nödvändig  
2 = Förbättring önskvärd  
3 = Acceptabel  
4 = Bra  
5 = Mycket bra  

 
  1 2 3 4 5 Ej observerat 
Medicinsk teoretisk kunskap 
C-mål : …..(fyll i för tjg aktuella C-mål) 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

        
Medicinska färdigheter 
C-mål:….. (fyll i för tjg aktuella C-mål) 

 ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

        
Förhållningssätt/kliniskt omdöme  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

        
Ansvarstagande  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

        
Förmåga att arbeta självständigt  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

        
Kontakt med patienter och anhöriga  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

        
Samarbetsförmåga  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

        
Vetenskapligt förhållningssätt  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

        
Handledning/undervisningsfunktion  ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 



  

 
Datum: ____________ 
 
Handledare under tjänstgöringen: ________________________________ 

 

 
Gör bra (Minst tre punkter) 
 
 
 
 
 
 
Kan utveckla (Minst två punkter) 
Här kan man ta upp brister i kunskaper och färdigheter som behöver åtgärdas eller 
färdigheter som inte kunnat tränas för möjlighet inte funnits etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Är tjänstgöringen tillfredsställande? 
 

☐ ja 

☐ komplettering önskvärd. 

 
Kommentar: 
 
Rekommenderas att handledare på sidotjänstgörande klinik fyller i blanketten i samband 
med ett återkopplande handledarsamtal med ST-läkaren. Samtalet kan med fördel starta 
med ST-läkarens självskattning.  ST-läkaren sparar ifylld blankett som dokumentation inför 
uppföljning av huvudhandledare på vårdcentralen. 


