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•Målen styr (inte t.ex. regler om tid eller specifika processer) 

– minst fem år

– olika delmål kan ta olika lång tid att uppnå

•Utbildningsaktiviteter anges enbart övergripande

– ”Klinisk tjänstgöring under handledning vid en eller flera enheter som 

bedriver sådan verksamhet eller handlägger sådana ärenden”

– ”Deltagande i en eller fler kurser”

– AR

En målstyrd utbildning



•Ett frirum ges till de professionella

•Målen är institutionella 
– inte specifika eller detaljerade

Målbeskrivningar 
om läkarnas ST

Kursmål.Rekommendationer om hur 

målen i målbeskrivningarna 

kan tolkas och tillämpas.



Utbildningen läggs upp utifrån vad ST-läkaren behöver 

för att uppfylla kraven i målbeskrivningen

En individualiserad utbildning



•I målbeskrivningarna anges den 

kompetens som: 

– krävs för att få ett specialistkompetensbevis

– gäller för en nybliven specialist

Kompetens

En persons förmåga att utföra ett specifikt arbete

– De kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som behövs 

för att utföra arbetet



Överväganden som gjorts (1): 

Föreskriva utbildningsaktivitet?

20xx-xx-xx

Strukturerad utbildning som 

utgår från uppsatta 

utbildningsmål



Överväganden som gjorts (2): Krav 

på vetenskapligt arbete?

20xx-xx-xx

Krav på såväl kompetens som 

utfört arbete, tillgodoräknande 

får avgöras för varje enskilt fall

”- uppvisa ett medicinskt 

vetenskapligt

förhållningssätt till rutiner och

arbetssätt i det dagliga arbetet”



b-delmålen

2018-09-17 Med kunskap i centrum

Delmål a2 

Etik, mångfald och jämlikhet 

Utbildningsaktiviteter Uppföljning

Den specialistkompetenta 

läkaren ska 

- uppvisa kunskap om innebörden av 

medicinsk-etiska principer samt 

kunna identifiera etiska problem 

och analysera dessa på ett 

strukturerat sätt

- kunna hantera värdekonflikter i det 

dagliga arbetet

- kunna bemöta människor som 

individer och med respekt 

oberoende av kön, köns-

överskridande identitet eller uttryck, 

etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, 

funktionsnedsättning, sexuell 

läggning och ålder

Klinisk tjänstgöring 

under handledning 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare

Deltagande i en 

eller flera kurser

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare eller 

handledare
Allmänna råd 

Deltagande i inom-

eller mellan-

professionell 

reflektion i grupp



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


