
Projekt STAM 
Syfte 
Projektet syftar till att erfarna företagsläkare genom en intensivutbildning, som består av 
regelbundna månadsmöten under ett drygt år samt  tre tematiska veckor på AMM-klinik ska 
kunna uppnå måluppfyllelse för tilläggsspecialiteten Arbetsmedicin. Det förutsätts att övriga 
krav, såsom handledning, deltagande i kurser, genomfört kvalitetsarbete och arbete på 
vetenskaplig grund redan är uppfyllda, alternativt  genomförs under projekttiden. 

Genomförande och utvärdering 
Projektet är tänkt att starta under höstterminen 2019 och beräknas vara avslutat vid 
årsskiftet 2020 - 21. 
 
Till grund för innehållet i projektets månadsmöten och intensivveckor ligger resultatet av 
intervjuer som görs med redan färdiga ST-läkare under sommaren 2019, och samtal med 
erfarna studierektorer och handledare på företagshälsovård och AMM-klinik. 
 
Utvärdering sker i ett första steg genom intervju med deltagare och lärare efter projektets 
avslutande. I ett andra steg sker utvärdering genom att undersöka hur många av deltagarna 
som har ansökt om specialistkompetens i Arbetsmedicin inom 6 månader efter avslutat 
projekt, och hur många som blivit specialister. 
 
Rekrytering 
Information sker görs genom annonsering i SFLFs medlemsbrev och via studierektorer inom 
företagshälsovård, och andra nätverk. Ansökan sker via SFLFs kursweb. 
 
Företagsläkare med klinisk grundspecialitet som arbetat 5 år i företagshälsovård eller uppnår 
detta under projekttiden kan deltaga. Sökande skall ha dokumenterad handledning under 
projekttiden och även ha haft handledning under tidigare tjänstgöringstid så att föreskriftens 
regler kan uppfyllas. Dokumentation om genomgångna kurser innan projektstart bifogas 
anmälan till projektet. Deltagarens verksamhetschef ska intyga att resurser för deltagande i 
projektet (tid, kostnader) kommer att ställas till förfogande. 
 
Regional STAM-grupp 
En STAM-grupp skapas av upp till 8-10 deltagare samt deras handledare, alltså totalt högst 
20 personer. Till detta kommer lärargrupp av två personer. Intentionen är att STAM-grupp 
ska kunna starta i sydväst ( Göteborg, Lund), mitt (Örebro, Linköping, Stockholm, Uppsala) 
och norr (Umeå; finns redan). Projektdeltagare kan delta i önskad grupp, oavsett 
lokalisation.  
 
Månadsmöten 
STAM-gruppen träffas 11 gånger under drygt ett år. Möten skall i görligaste mån vara fysiska 
men även uppkoppling via video/web under högst hälften av mötena är möjligt. 
 



Första mötet är ett introduktionsmöte. Därefter följer 10 möten (4 timmar) med en fast 
struktur innehållande följande moment 

• Återkoppling föregående möte 
• Föredragning av särskilt ämne (deltagare och vid behov även extern resursperson)  
• Redovisning av kvalitetsarbete eller vetenskapligt arbete 
• Problembeskrivningar från deltagarna för gemensam diskussion   

Varje möte skall ha en sekreterare som för närvarolista och anteckningar över mötet.  
Föredragningen av ämne skall även redovisas skriftligt. Gruppen samlar på så vis ett eget 
”bibliotek” med relevant litteratur.  

Intensivveckor 
Strukturerade undervisningsveckor genomförs på AMM-klinik med projektets ST-läkare som 
deltagare. Tre olika teman skall specialstuderas under veckorna. Tonvikt skall läggas på 
exponeringsbedömning, riskbedömning och prevention, med särskilt fokus på metoder för 
och utvärdering av undersökningar på gruppnivå.  
 
Tema 1: Arbetsrelaterad lung- och luftvägssjukdom  
Tema 2: Ergonomi och vibrationer 
Tema 3: Organisation, arbetsförhållanden och psykisk hälsa. 

Personalia 
Intervjugrupp  
Medlemmar i Utbildningsutskottet genomför strukturerade telefonintervjuer med de ca 35 
läkare som erhållit specialistbevis i Arbetsmedicin (Uppgift från Socialstyrelsen våren 2019). 
Resultatet ligger till grund för planering av månadsmöten och intensivveckor.  
 
Styrgrupp 
En styrgrupp bildas  med medlemmar som representerar olika intressegrupper  (förslag) 
ordf SAMF   Kristina Jakobsson (Göteborg) 
Verksamhetschef AMM  Annika Nordin  Johansson (Umeå) 
Fd ordf SFLF   Jan Rosén (Stockholm) 
VD Sveriges Företagshälsor Peter Munck 
 
Regiongrupp  

• Lägger upp plan för särskilda ämnen för månadsmöten 
• Resurs till STAM-grupp 
• Resurs vid planering av  intensivveckor 

 
STAM-lärargrupp 

• Genomför utbildningsaktiviteterna 
 
Möjliga resurspersoner för region- och STAM grupper 
AMM    FHV 
Norr 
Annika Nordin Johansson,    Karin Nord 
Martin Andersson,  



Berit Edvardsson   
 
Mitt 
Magnus Svartengren   Sofia Åström Paulsson? 
 
Sydväst 
Gunilla Wastensson,   Eva Sjöberg  
Jonas Brisman    Kerstin Wallin? 

Ekonomi för projektet 
Intäkter 
Varje enskild ST-läkare tecknar abonnemang i STAM-grupp årligen med 15 000 kronor. 
Medföljande handledare tecknar abonnemang på 10 000 kronor årligen. 
Detta medför att varje par ger en årsintäkt på 25 000 kronor och en fulltecknad grupp 
innebär en intäkt av 250 000 kronor. 
 
Utgifter 
1 STAM-möte beräknas ha följande utgifter 
Ersättning till lärargrupp 2x6 000 = 12 000 kr 
Reseersättningar lärargrupp 2 000 kr 
Kaffe m.m.  2 000 kr 
Administrationskostnad 4 000 kr 
Oförutsett, lokal etc. 5 000 
 
Totalt/möte 25 000 
10 möten under ett år = 250 000 
 
Intensivveckor bekostas av deltagaren efter upphandling 
 
För FHV-enheten 
Utgift för ST-läkare och handledare 2 500 kronor/möte 
Totalt 11 dagars frånvaro 
3 intensivveckor = ? 
Frånvaro 3 arbetsveckor = 15 dagar 
 
Frånvaro för genomförande av hela projektet: 26 dagar 
Direktutgifter = 25 000 (1 årsabonnemang) samt kostnad för intensivveckor 
 
 
 
 
 


