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SK-kursernas syfte och roll

2019-10-22

• Bidra till att uppfylla krav i målbeskrivningarna i 

föreskriften om läkarnas ST, möjliggöra för läkare 

att uppnå specialistkompetens

• Utbilda ST-läkare med högsta kvalitet oavsett var i 

landet de finns 

• Jämlik utbildning med central antagning



Förutsättningar för upphandling

2019-10-22

• Socialstyrelsen är en statlig myndighet 

• SK-kurserna upphandlas enligt lagen om 

offentlig upphandling (LOU)

• Förhålla sig till fastställda regler och regelverk

• Möjlighet att säkra kvaliteten till rimligt pris 

genom LOU

• Ökar jämlikheten genom centralt system och 

nationella kurser



Förutsättningar för SK-kurserna
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• Möjlighet att tillhandahålla högspecialiserade kurser 

nationellt 

• Central ansökning och antagning underlättar för 

både kursgivare och ST-läkare

• Möjlighet att styra utbudet (t ex. för bristspecialiteter, 

efterfrågan m m.)

• Inarbetat kurskoncept

• Nätverksskapande



Antalet ST-läkare ökar i förhållande 

till antal kursplatser, idag ca 9 500 ST-

läkare

2019-10-22
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Källa: Socialstyrelsens statistik om SK-kursplatser och SKL:s personalstatistik. 

* Uppskattad siffra.

Figur 1. Antal ST-läkare och antal SK-kursplatser 2010-2018
Figuren visar antalet ST-läkare och antalet SK-kursplatser åren 2010-2018



Urvalsprinciper för de SK-kurser vi upphandlar
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•Principerna ska vara hållbara över tid

•Kurser med c-delmål

•Specialiteter som är i behov av statlig 

finansiering

•Både specialitetsövergripande och 

specialitetsspecifika kurser

•Antal ST-läkare fördelningsnyckel

•Vissa specialiteter har ett specifikt kursbehov

•Årlig behovsanalys



Kursutbud
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2018

– 115 kurser (extra medel)

– 3 458 kursplatser

– 8 059 ansökningar (VT+HT)

2019

– 100 kurser kursomdöme 5,3/6

– 3 042 kursplatser

– 7 680 ansökningar 

2020

– 115 kurser (utökad budget)

– 3 600 kursplatser (c:a)



Kurskatalogen
utbildning.socialstyrelsen.se
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•Publiceras i augusti varje år

•Kursbeskrivningen

•Kursgivarna anger delmål; vi efterfrågar

c-delmål med kurskrav

• I kurskatalogen finns även alla aktuella villkor för 

ansökan och antagning!



Om ansökan och antagning till SK-

kurser

2019-10-22

• Behörighet vs SK-kurser, olika enheter

• Vem kan ansöka? 

• Söka i samråd med handledare

• Får söka max 2 kurser per termin, VT HT

• Tjänstgöringsmånader

• Tidigare specialiseringar

• Prioritering av specialitet/målgrupp

• Rak respektive omvänd turordning



Om ansökan och antagning till SK-

kurser fortsättning
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• Antagning och antagningsbesked

• Måste bekräfta sina kurs- eller reservplatser

• Om du inte kan delta

• Efteranmälan

• Intyg

• Tidigare söktryck och omdömen



Utmaningar
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•Många aktörer inblandade - heterogen grupp med 

olika särintressen

• LOU minskar SoS flexibilitet vid upphandling

•Administrativt tungt för kursgivare

• Läkarnas möjlighet att få gå på kurs: utbildning 

vs. produktion 

•Brist på kursgivare. Tillgången på kurser är ofta 

personbunden. Sårbart system.



Dialog med intressenter om 

SK-kurser
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Kursgivare Utbildningsföretag

ST-läkare SYLF

Leverantörer Lipus 

Läkaresällskapet Specialitetsföreningar

Läkarförbundet ST-rådet

SKL

Studierektorer med flera…..

Handledare



Feedback / Dialog / Diskussion
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Vi tar gärna emot era 

synpunkter och frågor!



Mer information finns på:

www.socialstyrelsen.se


