
BAS-grupp Väst – ett delmoment under ST-utbildning i 

Arbetsmedicin och Arbets-och miljömedicin 

 

 

Schematisk bild om hur ST i arbetsmedicin kan läggas upp 

 

 

Beskrivning av BAS-grupp Väst 2022-2023 

Syfte 
Att tillsammans med andra ST-läkare, handledare och basgruppsansvariga utveckla  

 yrkesrollen som läkare inom företagshälsovård och på klinik 

 fördjupad kunskap om centrala områden av relevans för arbetsområdet,  

 ett brett kollegialt nätverk 

 

Deltagande i Basgrupp ersätter inte existerande kurser. Inte heller kan deltagande i Basgrupp 

kompensera för bristande bredd i FHV-enhetens verksamhet. Kompletterande tjänstgöring på annan 

FHV-enhet kan därför behövas. Fördjupad kontakt med Arbets- och miljömedicinsk klinik, t ex genom 

tjänstgöring på AMM-klinik eller deltagande i kliniska intensivveckor med tonvikt på 

exponeringsbedömning, riskbedömning, sambandsbedömning, och utredning på  gruppnivå 

samt  prevention rekommenderas. 



Programöversikt 
 

DIGITALA MÖTEN 
Dessa möten hålls en eftermiddag i månaden. Mellan dessa möten förutsätts inläsning av 

studiematerial och genomförande av uppgifter relaterade till aktuellt tema. 

December 2021: Introduktion 

Tillfälle 0 Uppstartsmöte för ST-läkare, deras handledare och basgruppsledare. Presentation av 

 deltagare (bakgrund, förväntningar) och genomgång av arbetsformer i basgruppen  

Vårtermin 2022    Arbetshälsa I: Kemiska, fysikaliska och ergonomiska hälsorisker 

Tillfälle 1:   Introduktion till FHV 

Tillfälle 2:  Principer för exponerings- och riskbedömning 

Tillfälle 3- Lunga-luftvägar 

Tillfälle 4  Ergonomi, helkroppsvibrationer 

Tillfälle 5   Händer i arbete, delkroppsvibrationer 

Tillfälle 6  Arbete på udda tider, hälsofrämjande arbetsmiljö 

 

Hösttermin 2022    Arbetshälsa II  Organisation, psykosocial arbetsmiljö och hälsa 

Tillfälle 7:  Psykosocial hälsa, med tonvikt på organisation och grupp 

Tillfälle 8:  Psykosocial hälsa, med tonvikt på individ 

Tillfälle 9: Individuell sårbarhet 

Tillfälle 10:  Bruk, riskbruk, missbruk 

Tillfälle 11:  Företagsläkarens roll 

 

Vårtermin 2023    Miljö och hälsa 

Tillfälle 12 Mutagena och reproduktionsstörande exponeringar, arbetsrelaterad cancer, 

 riskbedömning vid graviditet  

Tillfälle 13 Elektromagnetiska fält, tidiga och sena följder efter elolycka 

Tillfälle 14: Klimatanpassning – arbete i värme och kyla 

Tillfälle 15: Inomhusmiljö och byggnadsrelaterad ohälsa, miljökänslighet 

Tillfälle 15: Luftföroreningar i omgivningsmiljö 

 

Hösttermin 2023    Uppsamling 

Tillfälle 17 Infektiösa agens. Covid-19 och sena följder i arbetsmiljö 

Tillfälle 18 Öppet tema 

 

INTERNAT  
Internat 1 Arbete i krävande miljöer (med arbetsplatsbesök) 

Internat 2 Störande och hörselskadande buller (med arbetsplatsbesök) 

Internat 3 Yrkesroll, rollkonflikter och personlig utveckling som specialist 

 

  



Åtagande 
 

ST-läkare  

 Deltagande i Basgruppens on-lineträffar, ca 5 gånger per termin, en eftermiddag i månaden. 

Förberedelsearbete inför varje träff ( inläsning, eget fall/ärende…..) 

 Ansvar för att vid några tillfällen förbereda och leda diskussion i den mindre samtalsgruppen 

 Deltagande i tre internat  

 Möjlighet att diskutera /presentera aktuellt kvalitetsarbete och vetenskapligt arbete i 

gruppen   

Handledare 

 Handledare deltar i varje termins gemensamma handledarträff  

 Handledare deltar vid några tillfällen som resursperson vid månatligt digitalt möte 

Verksamhetschef 

 Är garant för att ST-läkare och handledare tilldelas tid för deltagande i basgrupp.  

 Överenskommelse om deltagande träffas på 1-årsbasis. ST-läkare som är ny inom FHV 

förväntas delta under 2 år.  

 Avgift per ST-läkare och år: 25 000 kr (exkl moms) 

 

Kursledning 
Helena Eriksson, Arbets- och miljömedicin (AMM), Göteborg  
Per Vihlborg, Försvarsmedicin (tidigare AMM Örebro, Previa) 
Jonathan Lyström, Centrum för Arbets-och miljömedciin, Stockholm 

Kristina Jakobsson, AMM, Göteborg 
Jonas Brisman, AMM, Göteborg 
Monica Eneholm, Försvarsmedicin (tidigare Previa, Feelgood, Avonova, lokal hälsa) 
 

AMM  i Göteborg är kursanordnare.  

Kursadministratör: Cecilia Sundberg, AMM, Göteborg 

Anmälan 
Intresseanmälan, förfrågningar     SNARAST  till cecilia.sundberg@vgregion.se 

Definitiv anmälan: 1 november 

Anmälan till cecilia.sundberg@vgregion.se  ska innehålla uppgifter om  

 Namn, arbetsplatsadress, telefon, mail 

 Tidigare specialitet/er, år för specialistkompetens   

 Hur lång erfarenhet från FHV? 

 Handledarens namn 
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