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ST-läkare allmänmedicin - obligatoriska kurser

ST-läkare med leg efter 150501
(eller ansökan om specialistkompetens efter 220501) går enligt SOSFS 2015:8 –
kursprogrammet är gjort utifrån denna författning.
Delmålen är uppdelade i a-delmål (för alla ST oavsett specialitet), b-delmål (för
ST i specialiteter där man arbetar kliniskt med patienter) och c-delmål (för egna
specialiteten, dvs i vårt fall allmänmedicin). Ni ser nedan vilka delmål som gäller
för respektive kurs.
ST-läkare med leg och påbörjad ST tjänstgöring före 150501
(och ansökan om specialistkompetens senast 220430) går enligt SOSFS 2008:17.
Nedanstående kurser passar även för er men alla är inte obligatoriska, noterat
nedan. Ni ser nedan vilka delmål (enbart en siffra) som gäller för respektive kurs.
Alla kurser utom en ges lokalt i Västmanland – du hittar dem på
Kompetensplatsen – sök på ”ST-läkare”.
I stort alla kurserna ges varje termin.
Kurser enligt a- och b-delmålen, alltså ihop med andra ST-läkare:
• Startseminarium för nya ST-läkare i allmänmedicin. För ST-läkaren och
huvudhandledaren. Ges i jan och sept.
• Hälso- och sjukvårdens organisation. Delmål a6 (gamla delmål 18).
• Medarbetarskap och ledarskap. Delmål a1 (gamla delmål 16, 17).
• Kommunikation och pedagogik. Delmål a1, a2, b1 (gamla delmål 13, 16).
• Juridik. Delmål a6 (gamla delmål 18). Ges under vår och i kursveckan slutet
av året.
• Läkemedel. Delmål b3 (inte obligatorisk enligt gamla författningen). Ges
under vår och i kursveckan slutet av året.
• Försäkringsmedicin. Delmål b4 (inte obligatoriskt enligt gamla författningen).
Heldagskurs i kombination med e-learning.
• Palliativ vård. Delmål b5 (inte obligatorisk enligt gamla författningen). Ges
under vår och i kursveckan i slutet av året.
• Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Delmål b2 (inte
obligatorisk enligt gamla författningen). Ges under vår och i kursveckan i
slutet av året.
• Medicinsk vetenskap. Delmål a5 (gamla delmål 19). Ges under hösten.

Kurser enligt c-delmålen, alltså enbart för ST i allmänmedicin:
• Allmänmedicinskt arbetssätt. Delmål c3 (gamla delmål 3). OBS! Ges inte i
Västmanland! Vårdcentralen står för kostnaden.
• Barnhälsovård. Delmål c6 (gamla delmål 6). Ges i Västmanland ca en gång per
år.
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Juridik allmänmedicin. Delmål c14. Ges i Västmanland ca vartannat år eller
”när det behövs”.
Den mer omfattande konsultationskursen för ST i allmänmedicin. Delmål b1
(gamla delmål 13). Ges i Västmanland 1-2 ggr per år eller ”när det behövs”.
Dessutom rekommenderas starkt handledarutbildningen (tredagarskurs)
som är obligatorisk för att handleda som specialist och målsättningen är att
alla ST läkare ska vara färdiga handledare när de genomgått
specialistutbildningen. Som komplement finns en kort repetitionskurs för
handledare som tidigare gått handledarutbildning (handledarutbildning 101halvdagskurs, 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.

Vissa kurser kan även delvis täcka andra delmål i målbeskrivningen men det
viktigaste delmålet där intyg krävs är det som noteras.
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