Checklista specialistutbildning ST läkare allmänmedicin SOSFS 2015

Intyg VC:
Delmål: alla delmål är aktuella. Men c6 och c8 ska anges på egna intyg.
Datum:
Tjänstgöring enligt ovan, sedvanligt kliniskt vårdcentralarbete med blandat patientklientel som följts
över tid (egen patientlista?), förmågan till att prioritera mellan patienter har tränats och där även
ingått arbete med akuta patienter, primärvårdens jourverksamhet samt hembesök. Samarbete med
övriga kliniker genom bla remittering. Deltagit i handledning av AT-läkare och nyare kollegor. Varit
delaktig i palliativ vård med brytpunktssamtal, smittskyddsarbete då det varit aktuellt,
sjukdomsförebyggande arbete. Tränat ledarskap genom
. Ansvarig för utbildningsinsatser för
medarbetare, presenterat vetenskapliga artiklar och deltagit aktivt i vårdcentralens utvecklingsarbete
samt patientsäkerhetsarbete. Deltagit i läkarmöten, reflektionsgrupper där frågor som etik,
mångfald, jämlikhet samt ”svåra” patienter har diskuterats. Deltagit i teamarbete bland annat kring
försäkringsmedicinska frågeställningar, arbetsrehab, medicinsk rehab. Bedömningar av utvecklingen
och kommunikativ kompetens har utförts regelbundet främst genom medsittningar och regelbunden
tid avsatt för handledning och studietid under tjänstgöringen. Deltagit i ST seminarier regelbundet.
Varit delaktig i myndighetsuppdrag och är uppdaterad kring lagar och föreskrifter i den
allmänmedicinska specialiteten. Särskilda uppdrag? Auskultationer?

Intyg BVC (kontinuerlig och självständig tjänstgöring under perioden: )
Intyg SÄBO (ev geriatrik istället) geriatriska patienter, palliativ vård, brytpunktssamtal, konstaterande
av dödsfall, hembesök. (kontinuerlig och självständig tjänstgöring under perioden: )

Intyg från vårdcentral + minst en sidotjänstgöring behövs på c1, c2, c4, c5, c6, c7, c8, c13.

Intyg sidotjänstgöringar: fet stil obligatoriska
Intyg medicin: b1,b2,b3,c1,c2, c4,c5
Intyg psykiatrin: b1,b2,b3,c1,c2,c4,c5,c13,c14
Intyg barnklinik: b1,b2,b3,c1,c2,c5,c6
Intyg gynekologi: b1,b2,c1,c2,c4,c5,c7
Intyg Geriatrik (alt SÄBO/hemsjukvård): b1,b2,b3,b5,c1,c2,c4,c5,c8,c9 (hembesök)

Intyg hud/ÖNH/Infektion/kirurgi/ortopedi: b1,b2,b3,c1,c2,c4,c5

Andra delmål kan vara aktuella på sidotjänstgöringar lite beroende på av som varit aktuellt för dig på
sidotjänstgöringen.

Intyg vetenskapligt skriftligt arbete

Intyg kvalitets- och utvecklingsarbete

Intyg kurser, obligatoriska
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hälso- och sjukvårdens organisation. Delmål a6
Medarbetarskap och ledarskap. Delmål a1
Kommunikation och pedagogik. Delmål a1, a2, b1
Juridik. Delmål a6
Läkemedel. Delmål b3
Försäkringsmedicin. Delmål b4
Palliativ vård. Delmål b5
Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Delmål b2
Medicinsk vetenskap. Delmål a5
Allmänmedicinskt arbetssätt. Delmål c3
Barnhälsovård. Delmål c6
Juridik allmänmedicin. Delmål c14
Konsultationskursen för ST i allmänmedicin. Delmål b1
Handledarutbildningen (tredagarskurs) som räknas som obligatorisk för att handleda som
specialist och målsättningen att alla ska gå den kursen. Som komplement finns en kort
repetitionskurs för handledare som tidigare gått handledarutbildning (handledarutbildning
101- halvdagskurs, tillräckligt för socialstyrelsen men inte som enda kurs för att sedan
handleda ST läkare). Obligatoriskt med handledarutbildning enligt gamla författningen och
ingår inte längre som delmoment i annan kurs som tidigare.

