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ST-läkare i allmänmedicin - dispens för anställning
DISPENS GÄLLANDE KRAV PÅ MINST 2 000 LISTADE PER ST-LÄKARE
Rutin fastställd 150811
1. Krav på vårdcentral för att få ha ST-läkare: Minst två specialister i
allmänmedicin på fast tjänst varav minst en med adekvat handledarutbildning
och minst 2 000 listade per ST-läkare.
2. Om en verksamhetschef vill anställa en ST-läkare utöver gränsen enligt ovan, får
verksamhetschefen ansöka om dispens för denna ST-läkare.
3. Denna dispensansökan sker genom att verksamhetschefen kontaktar STstudierektorn och ger uppgifter om den man vill ha som ST-läkare.
4. ST-studierektorn träffar sedan läkaren för att gå igenom läkarens önskemål och
syn på placering inklusive att ST-studierektorn tar upp om tänkbar placering på
andra vårdcentraler, som har plats för ST-läkare och även i övrigt uppfyller
kraven. ST-studierektorn förmedlar vid behov kontakter med andra vårdcentraler
och följer upp med fortsatta kontakter med läkaren.
5. Om detta slutar med att läkaren inte vill börja ST på annan vårdcentral eller
annan vårdcentral inte vill anställa läkaren, fortsätter dispensprövningen med
fördjupad genomgång med den ursprungliga vårdcentralen enligt nedan:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Rumstillgång på vårdcentralen?
Handledartillgång. Hur många handledare? Hur många ST-/AT-läkare har den
handledare som ska ta hand om den nya ST-läkaren? Hur många har de andra
handledarna?
Hur många AT-läkare har vårdcentralen?
Balans mellan antalet ST-läkare och AT-läkare och antalet fasta familjeläkare?
Hur ser det ut framåt – hur snabbt blir någon av mottagningens nuvarande
ST-läkare färdig specialist?
Hur är det med planerade randningar och längre ledigheter för ST-läkarna på
vårdcentralen?
Hur många nya ST-läkare har vårdcentralen anställt senaste tiden/året?
Vad kan man säga om utvecklingen mer långsiktigt på vårdcentralen gällande
läkartillgång?
Vad tycker distriktssköterskor/sjuksköterskor, sekreterare och annan
personal på vårdcentralen om det blir en ytterligare ST-läkare?

6. Efter denna genomgång gör ST-studierektorn – i öppen dialog med
vårdcentralsledningen en bedömning om eventuell dispens. Beslut fattas sedan
av vårdvalschefen.
DISPENS GÄLLANDE KRAV PÅ MINST TVÅ SPECIALISTER PÅ FAST TJÄNST
Rutin fastställd 151215. Enligt reglerna krävs att vårdcentral har minst två specialister
i allmänmedicin på fast tjänst varav minst en med adekvat handledarutbildning för
att vårdcentralen ska få ha ST-läkare.
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ST-läkare i allmänmedicin - dispens för anställning
1. Om verksamhetschef vill, kan hen ansöka om dispens från denna regel när
man vill anställa en namngiven ST-läkare. Minimikraven är dock minst en
specialist i allmänmedicin på fast tjänst, som också är handledarutbildad,
OCH minst en hyrdoktor/vikarie, som är specialist i allmänmedicin.
2. Verksamhetschefen kontaktar i så fall ST-studierektorn för genomgång: Är även
hyrdoktorn/vikarien handledarutbildad och beredd att handleda? Hur ser
bemanningen ut på vårdcentralen utifrån antalet listade? Hur bedömer
verksamhetschefen bemanningen på sikt?
3. ST-studierektorn träffar den aktuella tänkbara ST-läkaren för att både bedöma
lämpligheten på sedvanligt sätt och få vet hur hen själv önskar få ha sin tjänst.
Vill hen hellre komma till annan vårdcentral om det är möjligt?
4. Om den föreslagna ST-läkaren själv helst vill få arbeta på den aktuella
vårdcentralen och det inte framkommer några vägande invändningar mot
dispens, fattar vårdvalschefen efter förslag från ST-studierektorn beslut om
dispens.

