
Råd och tips inför ST-seminarier för ansvariga ST - läkare 
 
 

Du och en kollega har tilldelats ansvar för en föreläsning på ST-seminarium. 
Ämnen och datum har meddelats via mejl. 

Vi har valt ämnen utifrån röstning och tidigare uppföljningsseminarier. Vi har gått igenom vilka som 
tidigare haft ansvar och det kan hända att någon får kliva in för andra gången.  
Ni får byta dag och ämne mellan Ansvariga ST-läkare om man vill och om det underlättar. 
Återkoppla om ni är föräldralediga eller har någon annan typ av förhinder så får vi hjälpa till att hitta 
en ersättare! 

Det är viktigt att ni redan nu börjar planera och kontaktar föreläsare för att de ska kunna komma.  
Bjud i första hand in allmänmedicinspecialister.  
 
ATT GÖRA:  

• Kontakta den ST - läkare som du skall samarbeta med  
• Kontakta Lalla snarast vid eventuella förhinder  
• Ni som är ansvariga för seminariet ansvarar för att kontakta föreläsare och hålla kontakten 

och stämma av med vederbörande några veckor inför seminariet 
• Så snart ni har hittat lämplig föreläsare, meddela Lalla att det är klart 
• Ni ansvarar för att starta upp mötet, presentera föreläsare och ämne. Om seminarierna hålls 

via Teams förväntas ni även släppa in i lobbyn på Teams och sköta frågorna i chatten mm. 
Medtag egen laptop.  

• Vi har hjälpt till att boka lokal och fika. 
• Vi kommer med choklad till föreläsarna på seminariet 

Råd och tips! 
Man tolkar ämnet fritt, bjuder in lämplig föreläsare och gärna även sin huvudhandledare på 
vårdcentralen.  

Tänkta gäster och föreläsare kan vara uppbokade långt i förväg. Grundregeln är att bjuda föreläsare 
från Region Västmanland dvs utan ersättning, och gärna engagerade specialister i Allmänmedicin 
som kan belysa det allmänmedicinska perspektivet i samband med föreläsningen.  

Det är viktigt att samråda med studierektorn om man vill bjuda in externa gäster. 
Ekonomisk ersättning ska förankras med studierektorerna innan eventuell överenskommelse med 
extern föreläsare. 

Man får alltid kontakta studierektorn om man önskar tips, svårigheter att ordna föreläsare eller 
avbokning av föreläsare på kort varsel. 

Det är viktigt att minst en av studierektorerna, handledare eller annan specialist i Allmänmedicin 
närvarar för att för att bidra med det allmänmedicinska perspektivet när man bjuder in en 
organspecialist. 
 
LYCKA TILL och vi ser fram mot spännande innehållsrika seminarier under våren.  
Lalla och Niroda  
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