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Sidotjänstgöring på ÖNH-kliniken för ST-läkare inom allmänmedicin 

• Inför sidotjänstgöring får ST-läkaren målbeskrivning samt introduktionsdokument skickade 

till sig från sekreterare på ÖNH-kliniken. 

• ST-läkaren skall i samband med att de kommer till ÖNH-kliniken få introduktion 

(företrädelsevis av sin handledare, se nedan) där checklista skall följas. 

• Introduktion (2 veckor) utformas som följande: 

o Under introduktionen skall man få inblick i mottagnings- och jourverksamheten och i 

mån av tid resterande verksamhet. 

o Någon gång under första dagarna en halvdags introduktion, resten av tiden skall ST-

läkaren auskultera.  

o Från vecka 3 och har ST-läkaren mottagning med 40 min per patient samt handledas 

av specialist eller erfaren ST-läkare, för att bättre lära sig undersökningsteknik och få 

feedback på rummet. De avslutande veckorna är det 30 minuter per patient. Det ska 

alltid finnas möjlighet för ST-läkaren att fråga konsulten. 

o Halvdagar på allergimottagning inkluderas i introduktionen. 

• Samtliga ST-läkare skall få en personlig handledare. Denne kan tillfrågas vid behov men i det 

dagliga arbetet skall konsulten tillfrågas som vanligt.  

• Efter halva sidotjänstgöringstiden förväntas ST - läkaren och handledaren ha ett kort samtal 

för att identifiera saker som kan förbättras eller bör ändras både från kliniken och ST-

läkarens sida.  

• ST-läkare skall närvara under morgonmöten (undantaget tisdagar) och röntgenronder 

eftersom detta är lärotillfällen. 

• Man anses ha fullföljt sin randning då målbeskrivning uppfyllts.  

 

Checklista för introduktion av randande ST-läkare 

• Rundvisning av lokaler (inklusive mottagning, postfackrum, polop, HC och plan 9) 

• Genomgång av arbetssätt på ÖNH-mottagningen (hur patienter skall bokas, 
konsultens roll, vad förväntas av dem, presentation av relevanta personer såsom 
op-planerare, etc) 

• Kontroll av tillgång till Cosmic, Auditbase, nycklar, kortbehörighet 

• Undersökningsteknik skall gås igenom inklusive yrselundersökning. I detta ingår 
också undersökningsteknik med fiberskop och handhavande av själva skopet. 
Randarna bör också rekommenderas att titta på filmen med undersökningsteknik 
som finns i introduktionsbrevet. 

 


