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Verksamhetslokala riktlinjer för specialiseringstjänstgöring (ST) i 

Allmänmedicin, Region Jönköpings län  

 
ST-utbildning i Allmänmedicin sker i Region Jönköpings län. Målsättningen är att ST-

utbildningen ska vara likvärdig i hela Regionen men anpassad efter lokala förhållanden. 

Ansvariga för ST-utbildningen är respektive verksamhetschef men till sin hjälp har de 

länsövergripande studierektorer. 

 

ST-utbildningen skall uppfylla kraven från Socialstyrelsen som finns i SOSFS 2008:17, 

respektive SOSFS 2015:8. För att närmare specificera kunskapsmålen har 

specialistföreningen i Allmänmedicin gett ut särskilda rekommendationer. Vår utbildning ska 

vara baserad på dessa rekommendationer liksom på det regionala specialitetsövergripande ST-

konceptet som är utarbetat i vår region. I detta dokument specificeras hur ST-utbildningen i 

Allmänmedicin ska ske men vi hänvisar för bakgrund till ovanstående dokument. 

 

 

Introduktion 

Alla som påbörjar ST i Allmänmedicin ska genomgå ett introduktionsprogram.  

 

 ST-läkaren ska delta i Introduktionsdag för ST i Allmänmedicin tillsammans med 

handledare som arrangeras av studierektorerna 1 gång/termin. Även 

verksamhetschefer rekommenderas att delta. Anmälan i Lärandekalendern.  

 Lokal introduktion på ST-läkarens vårdcentral ska ske enligt fastlagt program. 

 

 

Handledning 

Handledarna har ett stort ansvar i den svenska ST-utbildningen. Verksamhetscheferna 

ansvarar, med stöd av studierektor, för att dessa får adekvat vidareutbildning för handledning. 

Handledaren förväntas delta i fortbildning och utvärdering som arrangeras av studierektor, 

t.ex. handledarträffar och Effect.  

Vid problem eller behov av byta av handledare, även temporärt, under pågående ST ska 

verksamhetschefen informera och samråda med studierektor. 

 

 Alla ST-läkare ska ha en handledare utsedd, när de börjar, som är specialist i 

Allmänmedicin och som har handledarutbildning som avser för ST-läkaren aktuell 

målbeskrivning. Alternativt kan handledaren genomgå handledarutbildning med sin 

ST-läkare i början av ST-utbildningen. Även vikarierande underläkare ska ha en 

namngiven handledare. Handledaren utses av verksamhetschefen.  

 Handledaren bör tjänstgöra minst 50 % på den vårdcentral som ST-läkaren 

huvudsakligen genomför sin ST-utbildning på. 

 Om handledaren uppnår pensionsålder under ST-läkarens ST-utbildning ska man ha 

en plan för ersättare. Planen ska godkännas av studierektor.  

 Handledare som passerat pensionsålder rekommenderas inte. 

 Regelbunden schemalagd handledning är ett krav från Socialstyrelsen och det ska 

finnas avsatt tid i schemat för detta minst 1 timme i veckan.  

 

 

 

 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2008-126-2_20081263.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2015-4-5.pdf
http://sfam.se/wp-content/uploads/2018/08/SOSFS-2015-8-SFAMs-rekommendationer.pdf
file://///gps/Gemensam/LJL/SRO/Allmänmedicin/REGIONEN%20-%20Gemensam%20mapp/Referensdokument/ST_koncept_2019.pdf
file://///gps/Gemensam/LJL/SRO/Allmänmedicin/REGIONEN%20-%20Gemensam%20mapp/Referensdokument/ST_koncept_2019.pdf
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Studietid 

ST-läkaren ska ha regelbunden planerad studietid 4 h per vecka (vid heltid, 10 % av 

arbetstid), vid vårdcentralsplacering. Vid annan utbildningsaktivitet, som inte kräver 

förberedelse, kan studietiden utgå samma vecka. Under sidotjänstgöringar är studietid inget 

krav, men önskvärt i mån av tid. 

 

ST-kontrakt 

Vid anställning som ST-läkare skall förutom anställningsavtalet upprättas ett ST-kontrakt som 

reglerar rättigheter och skyldigheter för ST-läkaren. Se vidare framtagen mall i ST-konceptet 

för detta. Ska vara klart senast 6 månader efter uppstart av ST och signeras av ST-läkaren, 

verksamhetschefen, handledaren och studierektor. 

 

 

Individuellt utbildningsprogram utifrån målbeskrivningen 

Ett individuellt utbildningsprogram ska upprättas av ST-läkaren och handledaren med stöd av 

studierektor och verksamhetschef. Detta ska utgå ifrån delmålen i målbeskrivningen och även 

innefatta planering för klinisk tjänstgöring, sidotjänstgöringar, kurser, kompetensbedömningar 

mm. Utbildningsprogrammet ska uppdateras regelbundet, minst en gång per år.  

 

 Se vidare framtagen mall för individuellt utbildningsprogram. Upprättandet av det 

individuella utbildningsprogrammet påbörjas under Introduktionsdagen. 

 Det individuella utbildningsprogrammet bör läggas in i Medinet Utbildningsportal och 

uppdateras av ST-läkaren successivt. 

 Årlig revidering av det individuella utbildningsprogrammet sker tillsammans med 

handledaren och redovisas för verksamhetschefen. 

 Handledaren gör årlig avstämning av ST-läkarens utveckling i ett handledarutlåtande 

som bör läggas in i Medinet Utbildningsportal. Redovisas för verksamhetschef och 

studierektor. 

 

 

Dokumentation 

ST-läkaren är skyldig att dokumentera all tjänstgöring, praktiska moment, kurser, studietid, 

kompetensbedömningar och handledning. Detta kommer följas upp i samband med revidering 

av det individuella utbildningsprogrammet. ST-läkaren bör dokumentera sin utbildning i 

Medinet Utbildningsportal (gäller inte ST-läkare som går efter 2008 års målbeskrivning). 

 

 

Klinisk tjänstgöring på vårdcentral 

 Bör utgöra minst 36 månader. Kontinuitet viktigt och vid något tillfälle krävs 

sammanhållen tjänstgöring 12 månader. Man bör starta ST med 12-18 månader på VC 

med endast korta avbrott. Vid byte från annan specialitet behövs 24-30 månader på en 

och samma vårdcentral.  

 Man bör i verksamheten främja kontinuitet i patientarbetet med någon form av 

stabilitet i patientgruppen som ST ansvarar för.  

 BVC – Ha hand om BVC ca 10 tillfällen, ex. en halvdag i veckan i minst 10 v. 

Genomförs med först bredvidgång 2-3 gånger och därefter handledare tillgänglig. 

Sidotjänstgöring på barnkliniken och BUMM liksom BHV kurs genomförs innan. 

 Särskilt boende – Ha ansvar för ett särskilt boende under 10 veckor och genomföra 10 

ronder där. Genomförs med först bredvidgång 2-3 gånger och därefter handledare 

file://///gps/Gemensam/LJL/SRO/Allmänmedicin/REGIONEN%20-%20Gemensam%20mapp/Referensdokument/ST-kontrakt%20Alllmänmedicin.docx
file://///gps/Gemensam/LJL/SRO/Allmänmedicin/REGIONEN%20-%20Gemensam%20mapp/Referensdokument/Individuellt_utbildningsprogram_specialisttjanstgoring_Allmanmedicin.docx
https://medinet.se/portal/user/auth/login?language=se
file://///gps/Gemensam/LJL/SRO/Allmänmedicin/REGIONEN%20-%20Gemensam%20mapp/Referensdokument/Mall_arlig_avstamning_for_handledare.docx
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tillgänglig. Det är lämpligt att man genomfört planerad sidotjänstgöring på 

Medicin/Geriatrik innan. 

 Andra aktiviteter av värde: Försäkringskassan, Arbetsförmedling, Socialförvaltning, 

Skolhälsovård, gå bredvid verksamhetschef, o.s.v. 

 ST ska inte fortsätta ha ansvaret för uppdrag, där målet är uppfylld, t ex äldreboende 

eller BVC. Det försvårar för ST att fullfölja utbildningen inom andra områden under 

resterande tid. 

 

 

Jour och beredskap 

 Arbete på Närakuten dag/kväll inklusive helger ingår under hela ST-utbildningen. 

Handledning via bakjour/beredskapsjour. 

 I slutet av ST ska man med stöd av per telefon tillgänglig handledare vara 

bakjour/beredskapsjour. Tidpunkten beror på STs individuella kompetens att klara av 

uppdraget, som bedöms av handledaren och verksamhetschef i samråd med ST.  

 

Frånvaro 

Specialistutbildningen utgörs av tjänstgöring under handledning. Således kan inte frånvaro i 

form av föräldraledighet eller sjukfrånvaro räknas in i utbildningstiden. All frånvaro utöver 10 

dagar per år (motsvarande 50 dagar under hela ST) ska kompenseras med förlängd ST-tid. 

 

Sidotjänstgöringar 

Sidotjänstgöringar utgör sammanlagt max 24 månader. ST-läkaren beslutar tillsammans med 

handledare och studierektor vilka sidotjänstgöringar förutom de obligatoriska som är 

relevanta. Senast 3 månader innan varje sidotjänstgöring ska ST-läkaren skicka in sina 

önskemål till kliniken om hur relevanta delmål ska kunna uppfyllas. Använd dokumentet: 

Förberedelse inför sidotjänstgöring och auskultation, i kommunikationen. Handledaren på 

sidotjänstgöringskliniken avgör om målen har uppnåtts och intyg kan utfärdas. 

Sidotjänstgöring är alltid minst 4 veckor, annars räknas det som auskultation. 

Om behov finns (delmål inte uppfyllts) kan sidotjänstgöringar förlängas eller upprepas, t.ex. 

om ST-läkaren inte genomfört svensk AT-tjänst. Efter tjänstgöringen utfärdas intyg för 

tjänstgöringen. 

 

 ST-läkaren ska ifylla intyg för klinisk tjänstgöring och erhålla underskrift från 

handledaren på respektive klinik om godkänt genomförande med uppfyllande av 

lärandemål. 

 Namngiven handledare på aktuell klinik ska finnas under sidotjänstgöringen.  

 Vid längre sidotjänstgöring (3 mån) rekommenderas hemvändardagar eller 

hemvändarvecka/or (motsvarande 1-2 veckor/3-4 månader). Denna tid används först 

och främst för uppföljning av ST-läkarens fasta patienter och att träffa handledaren. 

 Obligatorisk med minst en medsittning under sidotjänstgöring som är minst 4v. 

 Handledaren på vårdcentral ska följa upp ST-läkarens utbyte av sidotjänstgöringen 

och stämma av med klinikens handledare.  

 Sidotjänstgöringen genomförs med störst värde dagtid/kväll. Helg dagtid kan vara av 

värde. Tjänstgöring natt endast efter överenskommelse.  

 

 

 

 

 

file://///gps/Gemensam/LJL/SRO/Allmänmedicin/JÖNKÖPING/Sidotjänstgöringar/Forberedelse%20sidotjanstgoring.docx
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Obligatoriska sidotjänstgöringar 

 Kvinnosjukdomar 

o Genomförs 5 veckor på KK Ryhov, KK Värnamo, KK Eksjö; eller 6 veckor på 

Gynhälsan i Jönköping (fördelas av studierektorer i Jönköping).  

o I Jönköping och Eksjö fördelar studierektorer platserna. I Värnamo hör ST-

läkaren av sig till studierektorn på kvinnokliniken. 

o Gemensam introduktionsdag på KK i Värnamo 1 gång/termin, som arrangeras 

av studierektor i gynekologi.  

 

 Barn- och ungdomsmedicin 

o Det vanligaste upplägget är: 5 veckor på Barn- och ungdomskliniken, Ryhov 

och 7-8 veckor på Barn- och ungdomsmedicinska mottagning lokalt. 

o I Jönköping och Eksjö fördelar studierektorer platserna på BUMM. I Värnamo 

hör ST-läkaren av sig till BUMM. 

o På Höglandet fördelar studierektor platserna på Barnkliniken, i Jönköping och 

Värnamo hör ST av sig själv till kliniken. 

o Vissa ST i Värnamo gör endast 2-3 månader på BUMM. 

 

 Psykiatri 

o 2-4 månader.  

o Sidotjänstgöringen bör innefatta såväl sluten- som öppenvård. Gärna även 

Beroendemottagning. 

o I Jönköping och Värnamo kontaktar ST-läkaren själv kliniken. I Eksjö fördelar 

studierektorn platserna. 

o I Jönköping oftast 3 månader med som startar med introduktionsvecka: mars, 

juni, september eller december. 

o I Eksjö: 5 veckor slutenvård med introduktion, resterande tid på den 

öppenvårdsmottagningen ST-läkarens vårdcentral tillhör. 

 

 Medicin 

o 3 månader fördelat halva tiden akutverksamhet och halva tiden mottagning. 

Avdelningsarbete enligt eget önskemål. 

o I Jönköping och Värnamo kontaktar ST-läkaren själv kliniken. I Eksjö fördelar 

studierektor platserna.  

 

Valfria sidotjänstgöringar 

 Geriatrik  

o I Jönköping kan 2-5 veckor genomföras och i den längre varianten 3 veckor 

avdelningsplacering, 1 veckor mottagning samt 1 veckor på SSIH. ST-läkare 

från hela Regionen kontaktar själv kliniken. 

o I Eksjö och Värnamo kan 1-2 veckor på SSIH genomföras. ST-läkaren tar själv 

kontakt. 

 

 ÖNH:  

o 6 veckor erbjuds varav 2 veckor först för alla på Ryhov. Sedan ytterligare 4 

veckor på ÖNH Ryhov, Höglandet eller Värnamo. I Värnamo och Eksjö sker 

mottagning vecka 3-6 inte alla dagar i veckan. Resterande dagar är ST-läkaren 

på sin vårdcentral. 

o Studierektorer i Jönköping fördelar platserna på förfrågan av ST-läkarna.  

o ST-läkaren erhåller information från kliniken per mejl inför tjänstgöringen. 
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o Gemensam introduktionsdag planeras 1 gång per termin. 

 

 Hudsjukdomar: 

o I Jönköping erbjuds 3(4) sidotjänstgöringar per år om 3 månader. 

Rekommenderas bara till särskilt intresserade ST-läkare. ST-läkaren hör själv 

av sig till hudkliniken. 

o Hudkliniken ger en hudkurs, en gång per år, som kompletteras med 5 dagars 

auskultation på mottagning. Detta alternativ rekommenderas till de flesta. 

Anmälan via Lärandekalendern. 

o Kortare tjänstgöring/auskultation, 1-2 veckor kan genomföras på 

hudmottagningarna i Nässjö och Värnamo. ST-läkaren kontaktar själv 

respektive mottagning. 

 

 Ögonsjukdomar: 

o 1-2 veckor auskultation kan genomföras i Jönköping, Eksjö, Värnamo. ST-

läkare kontaktar själv respektive klinik. 

 

 Andra värdefulla sidotjänstgöringar: Ortopediska kliniken, Kirurgiska kliniken, 

Reumatologiska kliniken, Rehabiliteringsmedicinska kliniken. ST kontakter själv 

relevant verksamhet. 

 

 Förslag på korta auskultationer av värde: Bröstmottagning, Urologmottagning, Klinisk 

fysiologi, o.s.v. 1-5 dagar, som inte ska intygas till Socialstyrelsen. Ingår i 

vårdcentraltiden. ST kontakter själv relevant verksamhet. 

 

 Tjänstgöring på annan vårdcentral i regionen med annan befolkningssammansättning 

eller sjukdomspanorama är av stort värde (kan eventuellt ske genom byte med en 

annan ST-läkare under 1-3 månader).  

 

 Tjänstgöring på annan vårdcentral utanför regionen t.ex. glesbygd kan vara värdefullt. 

I regel betalas lönen av den vårdcentral man jobbar på under den perioden. Viktigt att 

arbetet sker under handledning. För mer info se ex. 

https://www.glesbygdsmedicin.info/ 

 

 Utlandstjänstgöring inom primärvårdsliknande verksamhet kan vara av värde. Viktigt 

att arbetet sker under handledning och att överenskommelse kring tillgodoräknande av 

ST-tid finns. 

 

 

Kurser 

ST-läkaren skall gå de kurser som krävs för att uppfylla socialstyrelsen mål. Detta kan vara 

såväl SK-kurser, Lipus-granskade kurser som regionala eller lokala kurser.  

 

Obligatoriska: 

STab-kurs – ges av Futurum och rekommenderas genomföras under första halvan av ST. 

Täcker alla a- och b-mål samt c13 där kurs krävs samt uppstart och stöd för kvalitetsarbetet 

och ST-arbetet. Se ST-konceptet gällande villkor för individuella arbeten. Finns i 

Lärandekalendern.  

 BHV-kurs – arrangeras lokalt en gång per år. Finns i Lärandekalendern. 

 Allmänmedicinskt arbetssätt – Ges i flera regioner. Söks via Lipuskatalogen. 
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 Konsultationskurs – rekommenderas kurs enligt Kalymnosmodellen. Ges på ön 

Kalymnos i Grekland samt i flera regioner i Sverige.  

 

Valfria kurser 

 Utifrån individuella behov, t.ex. hud, dermatoskopi, ögon, OMI, diabetes, 

lungsjukdomar, smärta, folkhälsa, psykisk ohälsa, etc. 

 

 

Utvärderingar 

Socialstyrelsen kräver regelbunden utvärdering av ST-läkaren. 

  

Obligatoriska 

 Minst 4 medsittningar per år. Använd vedertagna utvärderingsinstrument, t ex mini-

cex, som dokumenteras i Medinet Utbildningsportal. Det är av stort värde att även 

andra specialister än ens handledare gör medsittningar. 

 Årsavstämningar – ST-läkare tillsammans med handledare går igenom det individuella 

utbildningsprogrammet och gör justeringar efter behov. Handledare skriver 

handledarutlåtande årligen. Verksamhetschefen ska ta del av dokumenten som också 

laddas upp i Medinet Utbildningsportal. 

 Deltagande i Specialistkollegium – genomförs årligen på respektive vårdcentral. 

 SPUR-inspektion minst vart femte år. 

 

Andra utvärderingar av värde 

 Mitt i ST – anordnas av SFAM och ST-läkaren anmäler sig på SFAMs hemsida. 

Genomförs i mitten av ST. 

 Specialistexamen – rekommenderas! Genomförs via SFAM och ST-läkaren anmäler 

sig på SFAMs hemsida. 

 Deltagande i EFFECT – rekommenderas vart tredje år. 

 MSF (Multi source feedback) – Läkarekollegor, sköterskor, övrig personal och 

patienter tillsammans med självskattning ger en rapport som kan beställas gratis från 

SFAM. 
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