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Socialstyrelsens författningssamling
Ansvarig utgivare: Chefsjurist Nils Blom

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

SOSFS
2008:17 (M)

beslutade den 24 juni 2008.

Utkom från trycket
den 15 augusti 2008

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap. 1 och 3 §§ förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens
område och beslutar följande allmänna råd.
Med stöd av författningssamlingsförordningen (1976:725), bilaga 2,
kungörs de bestämmelser om vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som ska gälla för varje specialistkompetens (målbeskrivningar) på annat sätt i särskild publikation. De delar av målbeskrivningarna som har rubriken ”Utbildningsstruktur” utgör allmänna råd
liksom de lärandemetoder under rubriken ”Delmål” där uppföljningsmetod inte är angiven.

1 kap. Tillämpningsområde och ordförklaringar
1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas på legitimerade läkares vidareutbildning för att uppnå specialistkompetens enligt 3 kap. 9 § lagen
(1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område.
2 § Följande begrepp och termer används i dessa föreskrifter och allmänna råd:
avsedd specialistkompetens

den specialistkompetens som den legitimerade
läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring (ST-läkaren) avser att uppnå med den planerade utbildningen

handledare

person som kontinuerligt och i dialogform stödjer och vägleder samt bedömer en medarbetare
avseende dennes professionella utveckling

instruktion

anvisning från en medarbetare till ST-läkaren
om verksamhetsspeciﬁka tekniker eller tillvägagångssätt utan att denne samtidigt ansvarar för
ST-läkarens professionella utveckling

instruktör

medarbetare som ger ST-läkaren anvisningar om
verksamhetsspeciﬁka tekniker eller tillvägagångssätt utan att samtidigt ansvara för ST-läkarens professionella utveckling
3
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studierektor

läkare med specialistkompetens som utgör en
organisatorisk stödfunktion till verksamhetschef, handledare och ST-läkare. En studierektors
ansvarsområde kan avse en eller ﬂera utbildande
enheter, del av eller helt landsting, region eller
motsvarande

verksamhetschef

befattningshavare som svarar för verksamheten

vårdgivare

fysisk eller juridisk person som yrkesmässigt
bedriver hälso- och sjukvård1

2 kap. Grunderna för specialiseringstjänstgöringen
1 § Enligt 4 kap. 1 § första stycket förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska den legitimerade
läkare som vill uppnå specialistkompetens genomgå vidareutbildning
under minst fem år för att förvärva de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som föreskrivits för den sökta specialistkompetensen.
Denna ska förvärvas genom tjänstgöring som läkare under handledning och genom deltagande i kompletterande utbildning (specialiseringstjänstgöring).
2 § Semester och jourkompensationer får tillgodoräknas i specialiseringstjänstgöringen.
3 § Om specialiseringstjänstgöringen fullgörs på deltid, ska tjänstgöringstiden förlängas så att den sammanlagda tiden motsvarar heltid
under minst fem år.

3 kap. Kvalitetsaspekter på specialiseringstjänstgöringen
1 § Vårdgivaren ska ge direktiv och se till att det ﬁnns dokumenterade rutiner så att specialiseringstjänstgöringen kan genomföras och
regelbundet utvärderas för att säkerställa en hög och jämn kvalitet i
specialistutbildningen.

Tjänstgöring och utbildningsprogram
2 § Vårdgivaren ska ansvara för att det ﬁnns tillgång till en studierektor som ska vara läkare med specialistkompetens samt ska ha genomgått handledarutbildning.
3 § Verksamhetschefen ska ansvara för att
1. en handledare utses för den legitimerade läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring (ST-läkaren),
1

För specialiteten Rättsmedicin, och för specialiteten Rättspsykiatri i tillämpliga delar,
gäller vad som anges om vårdgivare i stället Rättsmedicinalverket.
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2. ett individuellt utbildningsprogram i enlighet med målbeskrivningens krav upprättas och fastställs i samråd med handledaren och STläkaren,
3. teoretiska utbildningsmoment och kurser i enlighet med målbeskrivningens krav planeras in i utbildningsprogrammet, och
4. utbildningsprogrammet revideras regelbundet och därutöver vid behov i samråd med handledaren och ST-läkaren.
Allmänna råd
Kurser under specialiseringstjänstgöringen bör vara kvalitetsgranskade. Ett exempel på detta är de efter en tydlig standard kvalitetsgranskade kurser som Institutet för professionell utveckling av läkare i Sverige (IPULS) annonserar.
I en studierektors arbetsuppgifter bör ingå att vara organisatorisk stödfunktion till verksamhetschefer, handledare och ST-läkare.
Studierektorn bör bl.a. delta i upprättandet av utbildningsprogram,
utarbeta introduktionsprogram och se till att handledarna har för
området relevant kompetens.
Tillgången till läkare med relevant specialistkompetens och andra medarbetare hos verksamheter med specialiseringstjänstgöring
bör motsvara behovet av nödvändiga handledar- och instruktörsinsatser.
Verksamheter där specialiseringstjänstgöring bedrivs bör vara
så allsidiga att kraven på kompetens i målbeskrivningen ska kunna
uppnås. Det bör ﬁnnas lokaler och utrustning i den omfattning samt
till den standard som krävs för att målbeskrivningens krav kan uppnås.
Samtliga ST-läkare bör ha tillgång till regelbunden samt planerad intern och extern utbildning liksom möjlighet till regelbundet
avsatt tid för självstudier. Verksamheten bör även erbjuda möjligheter för ST-läkaren att delta i forsknings- och kvalitetsutvecklingsarbete.

Handledning och instruktioner
4 § Enligt 4 kap. 1 § första stycket förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska specialiseringstjänstgöringen genomföras under handledning.
Allmänna råd
Handledningen bör ges regelbundet och med största möjliga kontinuitet samt vara överenskommen och utgå från det individuella utbildningsprogrammet.
ST-läkaren bör, utöver handledning, fortlöpande ges nödvändiga
instruktioner i tjänstgöringen med återkoppling från verksamhetens medarbetare.

(4)

SOSFS 2008_17_M.indd 5

9

5

2008-08-11 14:13:38

SOSFS
2008:17

5 § Handledaren ska ha specialistkompetens i den avsedda specialiteten samt ska ha genomgått handledarutbildning.
Allmänna råd
Handledarutbildningen bör innehålla handledning, pedagogik, kommunikation och etik.

Dokumentation, bedömning och utvärdering
6 § Verksamhetschefen ska ansvara för att en fortlöpande bedömning
av ST-läkarens kompetensutveckling görs regelbundet utifrån målbeskrivningen och utbildningsprogrammet under hela specialiseringstjänstgöringen.
7 § ST-läkaren ska, med stöd av sin handledare, fortlöpande dokumentera uppnådd kompetens och förvärvade kunskaper.
Allmänna råd
Handledaren bör fortlöpande stödja och vägleda samt bedöma STläkarens kompetensutveckling.
Den fortlöpande bedömningen av ST-läkarens kompetensutveckling bör
– omfatta alla aspekter av specialiseringstjänstgöringen och alla
de mål som målbeskrivningen omfattar,
– göras med på förhand kända och överenskomna metoder, och
– som huvudregel göras internt inom verksamheten.
Om brister föreligger i ST-läkarens kompetens, bör det leda till förbättringar i dennes utbildningsprogram, i verksamhetens utbildningsinsatser eller, i förekommande fall, genom tydligare krav på
ST-läkarens insatser.
Verksamhetschefen, eller den läkare med avsedd specialistkompetens till vilken verksamhetschefen har gett uppdraget, bör med
ST-läkaren hålla regelbundna kompetensutvecklingssamtal, som bör
dokumenteras. Handledaren bör dokumentera sina samtal med STläkaren. Även ST-läkaren bör dokumentera handledar- och kompetensutvecklingssamtalen.
8 § Vårdgivaren ska ge direktiv och säkerställa att det ﬁnns dokumenterade rutiner för hur verksamheter med specialiseringstjänstgöring regelbundet ska granskas genom externa inspektioner.
Den inspekterande enheten och den inspekterade verksamheten får
inte ha ekonomiska, administrativa eller organisatoriska kopplingar till
varandra.
Granskningen ska avse de krav som ställs 1–7 §§ samt tillhörande
allmänna råd.

6
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Allmänna råd
En granskning enligt 8 § kan göras i enlighet med SPUR-inspektionsmodellen (en modell för extern granskning som tagits fram av
Sveriges läkarförbunds och Svenska Läkaresällskapets stiftelse för
utbildningskvalitet).

4 kap. Sammanslagna specialiteter m.m.
1 § För specialistkompetens i klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk bakteriologi och virologi samt arbets- och miljömedicin ska det ﬁnnas två ansvariga verksamhetschefer och två ansvariga
handledare.
Det som anges i detta kapitel om verksamhetschef avser även den
läkare med avsedd specialistkompetens till vilken verksamhetschefen
har gett uppdraget.
Undantag från kravet på dubbla verksamhetschefer får göras om
verksamhetschefen har dubbla specialistkompetenser enligt ovan eller
har specialistkompetens enligt den specialitetsförteckning som anges
i 4 kap. 1 § tredje stycket förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område. Samma undantag ska gälla för
kravet på handledarna.
2 § Verksamhetscheferna som avses i 1 § första stycket ska tillsammans ha för aktuell sammanslagen specialitet avsedd specialistkompetens. Samma krav gäller för handledarna.
Det betyder att verksamhetscheferna respektive handledarna ska ha
specialistkompetens i
1. klinisk immunologi respektive transfusionsmedicin för specialiteten klinisk immunologi och transfusionsmedicin,
2. bakteriologi respektive virologi för specialiteten klinisk bakteriologi och virologi, och,
3. företagshälsovård respektive yrkes- och miljömedicin för specialiteten arbets- och miljömedicin.
3 § En av verksamhetscheferna och en av handledarna ska ha ett huvudansvar för specialiseringstjänstgöringen.
Verksamhetscheferna ska genom en överenskommelse utse vem av
dem som ska vara huvudansvarig. Detsamma ska gälla för handledarna.
4 § Den huvudansvarige verksamhetschefen ska ansvara för att
1.
2.
3.
4.

ett utbildningsprogram för ST-läkaren upprättas,
handledare med relevant specialistkompetens utses,
ST-läkaren ges handledning, och
i samråd med den huvudansvarige handledaren samordna intygsförfarandet när ST-läkaren uppnått alla krav i målbeskrivningen.
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5 § Den huvudansvarige handledaren ska
1. i samråd med den huvudansvarige verksamhetschefen upprätta ett
utbildningsprogram för ST-läkaren,
2. ge ST-läkaren handledning, och
3. i samråd med den huvudansvarige verksamhetschefen samordna
intygsförfarandet när ST-läkaren uppnått alla krav i målbeskrivningen.
6 § Verksamhetscheferna och handledarna ansvarar inom respektive
medicinskt specialområde för att intyga att ST-läkaren har uppnått
målbeskrivningens krav i dessa delar.
7 § I specialiteten bild- och funktionsmedicin ska den som är specialistkompetent i medicinsk radiologi kunna handleda och godkänna
ST-läkare som utbildas inom specialiteten.

5 kap. Gren- och tilläggsspecialiteter
1 § Av 4 kap. 1 § andra stycket förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område framgår det under vilka förutsättningar en legitimerad läkare kan få bevis i en grenspecialitet respektive i en tilläggsspecialitet.
Allmänna råd
En legitimerad läkare som vill uppnå kompetens i en gren- eller tillläggsspecialitet kan i begränsad omfattning påbörja fördjupning i
den tänkta gren- eller tilläggsspecialiteten inom ramen för specialiseringstjänstgöringen i basspecialiteten.
2 § För att få bevis om specialistkompetens i akutsjukvård krävs innehav av specialistkompetensbevis i en basspecialitet som tillhör någon
av
1.
2.
3.
4.
5.

de kirurgiska specialiteterna,
de invärtesmedicinska specialiteterna,
de barnmedicinska specialiteterna,
de psykiatriska specialiteterna,
neurospecialiteterna (med undantag för klinisk neurofysiologi), eller
6. de enskilda basspecialiteterna (med undantag för socialmedicin
och klinisk genetik).
3 § För den som fått legitimation som läkare före den 1 juli 2006 och
som ansöker om specialistkompetens i akutsjukvård samt önskar tillgodoräkna specialistkompetens i enlighet med äldre bestämmelser
ska följande gälla.
8
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För att få bevis om specialistkompetens i akutsjukvård krävs innehav av bevis om specialistkompetens i en specialitet som tillhör någon
av
1.
2.
3.
4.
5.

de opererande specialiteterna,
de invärtesmedicinska specialiteterna,
de barnmedicinska specialiteterna,
de psykiatriska specialiteterna, eller
de enskilda specialiteterna allmänmedicin, företagshälsovård, skolhälsovård, hud- och könssjukdomar, neurologi, infektionssjukdomar, rehabiliteringsmedicin, onkologi och smärtlindring.

4 § För att få bevis om specialistkompetens i smärtlindring krävs
innehav av specialistkompetensbevis i en basspecialitet som tillhör
någon av
1.
2.
3.
4.
5.

de kirurgiska specialiteterna,
de invärtesmedicinska specialiteterna,
de barnmedicinska specialiteterna,
de psykiatriska specialiteterna,
neurospecialiteterna (med undantag för klinisk neurofysiologi), eller
6. de enskilda basspecialiteterna (med undantag för socialmedicin
och klinisk genetik).
5 § För den som fått legitimation som läkare före den 1 juli 2006 och
som ansöker om specialistkompetens i smärtlindring samt önskar tillgodoräkna specialistkompetens i enlighet med äldre bestämmelser
ska följande gälla.
För att få bevis om specialistkompetens i smärtlindring krävs innehav av bevis om specialistkompetens i en specialitet som tillhör någon
av
1.
2.
3.
4.
5.

de opererande specialiteterna,
de invärtesmedicinska specialiteterna,
de barnmedicinska specialiteterna,
de psykiatriska specialiteterna, eller
någon av de enskilda specialiteterna allmänmedicin, företagshälsovård, skolhälsovård, hud- och könssjukdomar, neurologi, infektionssjukdomar, rehabiliteringsmedicin och onkologi.
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6 kap. Tillgodoräknande av meriter från forskarutbildning och utlandstjänstgöring
1 § Enligt 4 kap. 1 § första stycket förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område får meriter från forskarutbildning tillgodoräknas i specialiseringstjänstgöringen.
Under förutsättning att kraven i aktuell målbeskrivning är uppfyllda ska Socialstyrelsen utfärda specialistkompetensbevis efter minst
fyra och ett halvt års tjänstgöring om ST-läkaren har
1. en svensk doktorsexamen, eller
2. en utländsk doktorsexamen som av svenskt universitet eller högskola eller, i förekommande fall, av Högskoleverket bedömts motsvara en svensk doktorsexamen.
2 § Tjänstgöring vid en sjukvårdsinrättning eller motsvarande i ett
annat land än Sverige (utlandstjänstgöring) får tillgodoräknas i specialiseringstjänstgöringen, om den
1. har ingått som en del av ett individuellt utbildningsprogram,
2. har genomförts under handledning,
3. kan styrkas med ett intyg som har utfärdats av inrättningens verksamhetschef eller motsvarande, och
4. har lett till uppfyllelse av planerad delmålskompetens enligt den
verksamhetschef som ska intyga att målbeskrivningens krav i sin
helhet är uppfyllda.
Intyget under punkten 3 ska innefatta en kort beskrivning av den verksamhet som bedrivs på inrättningen.
3 § För läkare med legitimation från tredje land (en stat som inte ingår
i Europeiska unionen eller är ansluten till Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet) får tjänstgöring tillgodoräknas i enlighet med 2 §
från tidpunkten för denna legitimation.

7 kap. Ansöknings- och godkännandeförfarande
1 § Enligt 3 kap. 10 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälsooch sjukvårdens område prövas frågor om kompetens som specialist
av Socialstyrelsen.
2 § Vid enhet där verksamhet inom den avsedda specialiteten bedrivs
ska verksamhetschefen, eller den läkare med avsedd specialistkompetens till vilken verksamhetschefen har gett uppdraget, och handledaren ansvara för att det angivna utbildningsmålet uppnås.

10
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Ansökan
3 § Ansökan om specialistkompetens enligt 3 kap. 9 § första stycket
lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område ska göras på blanketten SoSB 45000 (bilaga 1). Ansökan ska
skickas till Socialstyrelsen.
4 § Verksamhetschefen, eller den läkare med avsedd specialistkompetens till vilken verksamhetschefen har gett uppdraget, och handledaren ska utfärda ett intyg på blanketten SoSB 45001 (bilaga 2) som
visar att ST-läkaren har
1. tillägnat sig de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som
anges i den fastställda målbeskrivningen för den sökta specialiteten,
2. fullgjort minst fem års tjänstgöring under handledning, och
3. använt sig av lärandemetoderna i målbeskrivningen i den mån de
avser lärandemetoder som anges i 7 §.
Av intyget ska det även framgå om eventuell utlandstjänstgöring varit
relevant för uppfyllelse av mål eller delmål i målbeskrivningen.
Intyget ska bifogas ansökan till Socialstyrelsen.
5 § I de fall verksamhetschefen har gett uppdraget att utfärda intyget
enligt 4 § till en läkare med avsedd specialistkompetens ska detta intygas av verksamhetschefen (bilaga 2).
I de fall verksamhetschefen har varit handledare för ST-läkaren ska
verksamhetschefen utse en läkare med avsedd specialistkompetens
som vid sidan av honom eller henne själv ska intyga den uppnådda
kompetensen (bilaga 2).
6 § Om ST-läkaren har tjänstgjort vid ﬂera enheter, svarar verksamhetschefen, eller den läkare med avsedd specialistkompetens till vilken verksamhetschefen har gett uppdraget, vid den enhet inom den
sökta specialiteten där ST-läkaren senast tjänstgjort för intyget. Verksamhetschefen ska då samråda med verksamhetscheferna, eller den
läkare med avsedd specialistkompetens till vilken verksamhetschefen
har gett uppdraget, vid de enheter där ST-läkaren tidigare har tjänstgjort (bilaga 2).
7 § Följande lärandemetoder i målbeskrivningarna ska användas och
redovisas genom intyg på blanketterna SoSB 45002, SoSB 45003,
SoSB 45004, SoSB 45005 och SoSB 45006 (bilagorna 3–7) som ska
skickas till Socialstyrelsen i samband med ansökan om specialistkompetens:
1. kliniska tjänstgöringar,
2. auskultationer – endast när lärandemetoden är angiven i målbeskrivningen som alternativ till klinisk tjänstgöring,
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3. kurser,
4. skriftliga individuella arbeten enligt vetenskapliga principer, och
5. kvalitets- och utvecklingsarbeten.
Allmänna råd
Som kompletterande lärandemetoder till de i 7 § angivna bör följande användas:
– undervisa under handledning,
– handleda under handledning,
– vårdteamarbete under handledning,
– seminarium,
– större yrkesrelaterad sammankomst,
– diagnostik- och behandlingskonferens,
– träning i simulerad miljö,
– medsittning,
– inomprofessionell reﬂektion i grupp, och
– teoretiska studier.

Godkännande
8 § Socialstyrelsen ska på grundval av ansökan pröva om kravet på
tjänstgöringstid enligt 4 kap. 1 § förordningen (1998:1513) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område är uppnått samt om
kraven i målbeskrivningen är uppfyllda.
9 § Socialstyrelsen ska för prövningen hämta in yttranden från två
externa bedömare.
10 § De externa bedömarna ska
1. utses av Socialstyrelsen för en period av tre år som kan förnyas en
gång,
2. tillsättas efter förslag från den berörda specialitetsföreningen i Sveriges läkarförbund eller sektionen i Svenska Läkaresällskapet, och
3. ha specialistkompetens i den avsedda specialiteten.
11 § Den externa bedömningen ska omfatta en prövning av om
1. tjänstgöringar och intygade lärandemetoder för de olika delmålen i
målbeskrivningen till sitt innehåll varit relevanta för att uppnå de
samlade kompetenskraven och delmålskraven,
2. intygande personer har haft relevant kompetens för uppgiften, och
3. eventuella tjänstgöringar utomlands har intygats av personer med
relevant kompetens.
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1. Denna författning träder i kraft, i fråga om kravet på handledarutbildning i 3 kap. 2 § och 5 §, den 1 september 2010, och i övrigt den
1 september 2008.
2. Genom författningen upphävs
– Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1996:26) Målbeskrivningar för specialiteter inom ramen för läkarnas specialiseringstjänstgöring,
– Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:27)
Läkarnasspecialiseringstjänstgöring m.m.
3. För läkare som har fått legitimation före den 1 juli 2006 kan dock
de gamla författningarna gälla om ansökan avseende bevis om specialistkompetens inlämnas senast den 31 december 2013.

Socialstyrelsen
LARS-ERIK HOLM
Anna Åberg
(Hälso- och sjukvårdsavdelningen)
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Anvisningar till
Ansökan om specialistkompetens för läkare
med legitimation efter 1 juli 2006
(SOSFS 2008:17)

Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda texterna i kommersiella sammanhang.
Socialstyrelsen har ensamrätt att bestämma hur detta verk får användas, enligt lagen
(1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (upphovsrättslagen). Även
bilder, fotografier och illustrationer är skyddade av upphovsrätten, och du måste ha
upphovsmannens tillstånd för att använda dem.

ISBN
Artikelnr

ISBN läggs in i större rapporter som ska vara maximalt sökbara
Har de flesta rapporterna. Artikelnummer erhålls av
produktionsledaren.

Omslag
Foto
Sättning
Tryck

Om formgivet omslag
Om det finns foton i rapporten
Om sättning gjorts externt
Tryckeri, ort, månad årtal alt. om den publiceras på webbplatsen
2

Allmänt

Dessa anvisningar gäller bevis om specialistkompetens för sökande som
fullgjort sin ST i Sverige. Detta material bör läsas parallellt med föreskriften
SOSFS 2008:17.
Ansökan skickas till:
Socialstyrelsen
Avdelningen för regler och tillstånd
Enheten för behörighet
106 30 Stockholm
Observera att ansökan inte ska skickas in med e-post.
Ansökningsavgiften är 2300 kr och betalas in på bankgirokonto 790-3750.
I meddelanderutan fyller du i personnummer (ÅÅÅÅMMDDXXXX) så
betalningen kan registreras. Datum för specialistbeviset är när ansökan är
inkommen och komplett samt avgiften är betald.
Socialstyrelsen kommer främst kontakta den sökande via e-post och
telefon. Det är därför viktigt att du noggrant anger kontaktuppgifter i
ansökningsblanketten.

Socialstyrelsens handläggning
Efter en första granskning av din ansökan kan Socialstyrelsen komma att
begära kompletteringar av dig. I samband med att du får en begäran om
komplettering får du också kontaktuppgifter till din utredare på
Socialstyrelsen. Det är av stor vikt att du skickar in begärda kompletteringar
till myndigheten senast det datum som har angivits. Om du av någon
anledning inte kan det, måste du kontakta utredaren och begära att få svara
senare. Finns det särskilda skäl kan du få förlängd svarstid.
Socialstyrelsen har som målsättning att ytterligare korta ned
handläggningstiden gällande ansökningar för nya ST. Du kan själv påverka
handläggningstiden i viss utsträckning genom att se till att ansökan är
komplett från början och genom att svara snabbt på eventuell begäran om
komplettering.
När Socialstyrelsen har fått in alla uppgifter och medicinskt sakkunnig
alternativt extern bedömare har inkommit med utlåtande utan att
komplettering efterfrågas, görs en samlad bedömning av din ansökan och
beslut fattas. Beslutet skickas med brevpost till den adress du angivit i
ansökan. Efterfrågas komplettering ska begärd information alltid intygas av
ansvarig person. Kompletteringar skickas till samma adress dit du skickade
ansökan.
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Specialiseringstjänstgöring
Den legitimerade läkare som vill uppnå specialistkompetens ska genomgå
vidareutbildning genom tjänstgöring som läkare under handledning och
genom deltagande i kompletterande utbildning (specialiseringstjänstgöring).
Är
den
sökande
inte
specialist
sedan
tidigare
ska
specialiseringstjänstgöringen motsvara heltid under minst fem år. Om
specialiseringstjänstgöringen fullgörs på deltid, ska tjänstgöringstiden
förlängas så att den sammanlagda tiden motsvarar heltid under minst fem år.
Den sökande som är specialist sedan tidigare kan tillgodoräkna sig
tjänstgöring från tidigare ST-utbildning vilket i praktiken kan korta ned den
andra specialiseringstjänstgöringen. Det är i första hand upp till handledare
och verksamhetschef att avgöra vad och hur mycket som kan tillgodoräknas.
Vid ansökan ska det anges både den tjänstgöring som sökande vill
tillgodogöra sig från tidigare utbildning och den tjänstgöring som
genomförts under den nuvarande specialiseringstjänstgöringen.
Har den sökande en svensk doktorsexamen eller en utländsk
doktorsexamen som Universitets- och högskolerådet (tidigare
Högskoleverket) bedömt motsvara en svensk doktorsexamen kan man
tillgodoräkna 6 månader av tiden för sin ST.
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Instruktioner för ifyllnad av ansökan

Följande ansökningsblanketter hittar du på Socialstyrelsens hemsida.
I målbeskrivningen för din specialitet framgår vilka intyg du behöver
redovisa. Av målbeskrivningens ruta för uppföljning framgår ifall en viss
metod för lärande gällande visst delmål ska redovisas i ansökan. Är
uppföljningsrutan ifylld betyder det att intyg krävs för den lärandemetoden.
Observera att Socialstyrelsens intyg ska skickas in i original. Andra intyg
som du bifogar till ansökan ska skickas in som vidimerade kopior, t ex
utländska diplom.

ANSÖKAN om specialistkompetens för läkare
med svensk legitimation efter den 1 juli 2006
Här anger du vilken specialitet ansökan gäller, personuppgifter,
kontaktuppgifter, tjänsteställe, datum för läkarexamen samt datum för
läkarlegitimation i Sverige. Här fyller du även i om du tidigare erhållit
svensk eller utländsk specialistkompetens.
I tjänsteförteckningen är det viktigt att tjänstgöringstiden för din ST
tydligt framgår. Semester och jourkompensationer får tillgodoräknas i
tjänstgöringen. Föräldraledighet får inte tillgodoräknas.
Förteckning över bifogade intyg fyller man i om man vill förtydliga
ansökan med numrering av bilagor.
Blanketten ska skrivas under av sökande och två personer ska intyga att
meritförteckningen
överensstämmer
med
för
dem
företedda
originalhandlingar.

INTYG om uppnådd kompetens enligt
målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring.
Fyll i avsedd specialitet och sökandes namn och personnummer.
Handledare och verksamhetschef ska skriva under intyget. Handledaren ska
vara specialistkompetent inom avsedd specialitet. Om verksamhetschefen
inte är specialist inom avsedd specialitet kan han eller hon delegera till en
person som har specialistkompetens i avsedd specialitet men det kan inte
vara den utsedde handledaren. Vid sådan delegering ska intyget skrivas på
av tre personer.
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INTYG över godkända lärandemoment i enlighet
med målbeskrivningen avseende klinisk
tjänstgöring.
Fyll i avsedd specialitet, tjänstgöringsplats och tjänstgöringstid. Framgår det
inte av tjänstgöringsplatsens namn är det bra att i den större rutan beskriva
placeringens innehåll. Ansvarig handledare för aktuell tjänstgöring fyller i
vilka delmål eller del av delmål i målbeskrivningen som intyget avser och
signerar intyget. Handledaren för den aktuella tjänstgöringen ska ha relevant
specialistkompetens och ska ha gått handledarutbildning.
För lärandemetoden klinisk tjänstgöring krävs att ett delmål uppfyllts till
sin helhet. Det betyder att ett delmål som redovisas som del av delmål måste
intygas genom minst två tjänstgöringar.
För att tjänstgöring utomlands ska få tillgodoräknas ska den:
ha ingått som en del av ett individuellt utbildningsprogram,
ha genomförts under handledning,
kunna styrkas med ett intyg innehållande en kort beskrivning av den
verksamhet som bedrivs på inrättningen skrivet av inrättningens
verksamhetschef eller motsvarande,
uppfylla planerad delmålskompetens i målbeskrivningen enligt den
verksamhetschef som ska intyga att målbeskrivningens krav är uppfyllda
Tjänstgöring får tillgodoräknas från och med den tidpunkt då du var behörig
att utöva läkaryrket i tjänstgöringslandet.
Observera att den utländska tjänstgöringen ska redovisas på
Socialstyrelsens tjänstgöringsintyg. Din huvudhandledare ska då skriva på
Socialstyrelsens intyg samt ange vilken eller vilka delmål i
målbeskrivningen som tjänstgöringen avser. Till Socialstyrelsens
tjänstgöringsintyg ska du bifoga en vidimerad kopia av det intyg eller
diplom som du fick från den utländska tjänstgöringen. Intyget ska vara
översatt till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.

INTYG över godkända lärandemoment i enlighet
med målbeskrivningen avseende auskultation.
Fyll i avsedd specialitet, tjänstgöringsplats och tjänstgöringstid. Ansvarig
handledare för aktuell auskultation fyller i vilka delmål eller del av delmål i
målbeskrivningen som intyget avser. Observera att lärandemetoden
auskultation endast kan tillgodoräkna avsett delmål då uppföljningsrutan är
ifylld för auskultation.

INTYG över godkända lärandemoment i enlighet
med målbeskrivningen avseende kurs.
Fyll i avsedd specialitet, kursens namn, datum sökande gick kursen och kort
beskrivning av kursens innehåll. Kursledaren fyller i vilka delmål eller del
av delmål i målbeskrivningen som intyget avser och signerar intyget. När
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det inte är möjligt att få kursledarens signatur ska huvudhandledaren skriva
på kursintyget.
Socialstyrelsen har förståelse för att detta har varit särskilt svårt för STläkare perioden 2006-2008.
Om du som ST-läkare har läst en utländsk kurs ska även den redovisas på
Socialstyrelsens kursintyg. Din handledare ska då skriva på Socialstyrelsens
intyg samt ange vilken eller vilka delmål i målbeskrivningen som kursen
avser. Till Socialstyrelsens kursintyg ska du bifoga en vidimerad kopia av
det kursintyg eller diplom som du fick från den utländska kursen. Intyget
ska vara översatt till svenska eller engelska av auktoriserad översättare.
För lärandemetoden kurs krävs att ett delmål uppfyllts minst som del av
delmål. Undantaget är de delmål som saknar annan lärandemetod än kurs,
då ska delmålet vara uppfyllt i sin helhet.

INTYG över godkända lärandemoment i enlighet
med målbeskrivningen avseende skriftligt
individuellt arbete enligt vetenskapliga principer.
Fyll i avsedd specialitet, ämnet i rubrikform och en kort beskrivning av arbetet.
Av intyget bör det även framgå på vilket sätt arbetet bidragit till delmålets krav
på förmåga till vetenskapligt syn- och förhållningssätt. På intyget står det att
arbetet ska beskrivas med max 20 ord. Observera att beskrivningen kan vara
mer omfattande och det viktiga är att arbetets innehåll och utformning tydligt
framgår av intyget. Om du har skrivit arbetet tillsammans med en annan kollega
så bör även din egen arbetsinsats i arbetet förtydligas.
De krav som ställs enligt målbeskrivningen är att det ska vara ett skriftligt
individuellt arbete utfört enligt vetenskapliga principer och att det ska leda till
måluppfyllelse i form av ”förmåga till ett vetenskapligt syn- och
förhållningssätt”. Socialstyrelsen har inte några specifika krav på ämnet för
arbetet och ställer heller inga krav på omfattningen av arbetet. Det skriftliga
individuella arbetet bör ha en grundläggande vetenskaplig form men utöver
detta är det i första hand upp till handledare och verksamhetschef att avgöra vad
som krävs för att uppnå aktuellt delmål. Arbeten skrivna innan ST kan
redovisas förutsatt att verksamhetschef och handledare godkänner arbetet.
Det finns inget krav på att man ska skicka in det vetenskapliga arbetet eller
delar av det tillsammans med ansökan. Däremot kan medicinskt sakkunnig
alternativt extern bedömare vilja ta del av materialet och i dessa fall kommer du
meddelas detta av den utredare som är ansvarig för ditt ärende. Det är inget som
hindrar att du bifogar ett abstract eller sammanfattning till ansökan.
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Det är handledaren för det vetenskapliga arbetet som fyller i och signerar
Socialstyrelsens intyg om skriftligt individuellt arbete. Handledaren ska inneha
specialistkompetens inom det område som arbetet avser samt ha genomgått
handledarutbildning. Observera att föreskriften inte ställer krav att handledaren
för det vetenskapliga arbetet måste ha någon särskild vetenskaplig examen.

INTYG över godkända lärandemoment i enlighet
med målbeskrivningen avseende kvalitets- och
utvecklingsarbete.
Fyll i avsedd specialitet, ämnet i rubrikform och en kort beskrivning av
arbetet.
Kvalitets- och utvecklingsarbete under handledning ingår som en
lärandemetod under specialiseringstjänstgöringen för uppfyllande av
delmålet ”att ha kunskap om och kompetens i evidensbaserat förbättringsoch kvalitetsarbete” och det är verksamhetschefs och handledares ansvar att
intyga att målet uppnås.
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Ansvariga personer enligt föreskriften

Vårdgivaren ska ge direktiv och se till att det finns dokumenterade rutiner
så att specialiseringstjänstgöringen kan genomföras och regelbundet
utvärderas för att säkerställa en hög och jämn kvalitet i
specialistutbildningen.
Studierektorn utses av vårdgivaren och utgör en organisatorisk
stödfunktion till verksamhetschef, handledare och ST-läkare. Denne bör
delta i upprättandet av utbildningsprogram, utarbeta introduktionsprogram
och se till att handledarna har för området relevant kompetens.
Verksamhetschefen ansvarar för att
en handledare utses för ST-läkaren
ett individuellt utbildningsprogram i enlighet med målbeskrivningens
krav upprättas och fastställs i samråd med handledaren ST-läkaren
teoretiska utbildningsmoment och kurser i enlighet med
målbeskrivningens krav planeras in i utbildningsprogrammet
utbildningsprogrammet revideras regelbundet och därutöver vid behov i
samråd med handledaren och ST-läkaren.
en fortlöpande bedömning av ST-läkarens kompetensutveckling görs
regelbundet utifrån målbeskrivningen och utbildningsprogrammet under
hela specialiseringstjänstgöringen
Handledaren ska ha specialistkompetens i avsedd specialitet och ska ha
genomgått handledarutbildning. Handledaren ska kontinuerligt och i
dialogform stödja och vägleda samt bedöma ST-läkaren avseende dennes
professionella utveckling med målbeskrivningen som utgångspunkt.
Handledare och verksamhetschef får inte vara samma person.
Vid enhet där verksamhet inom den avsedda specialiteten bedrivs ska
verksamhetschefen, eller den läkare med avsedd specialistkompetens till
vilken verksamhetschefen har gett uppdraget, och handledaren ansvara för
att det angivna utbildningsmålet uppnås.

Frågor
Har du frågor gällande nya ST kan du ringa 075-247 30 00 under
telefontid som är tisdagar och torsdagar kl 9-11. På Socialstyrelsens
hemsida under frågor och svar finns ytterligare information om
specialiseringstjänstgöringen.
Kontrollera att du har en uppdaterad version av lathunden. Materialet
finns på Socialstyrelsens hemsida.
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Återställ
formulär
Återställ formulär

ANSÖKAN om specialistkompetens
Personuppgifter som lämnas på denna ansökningsblankett
registreras av Socialstyrelsen i ett ärendehanteringssystem.
Uppgifter om utfärdat behörighetsbevis överförs till Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal (HOSP).
Både ärendehanteringssystemet och HOSP uppdateras med
vissa folkbokföringsuppgifter.

Specialistkompetens i

Sänds till

Socialstyrelsen
106 30 STOCKHOLM

Personuppgifter
Efternamn, samtliga förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

E-postadress

Telefon bostaden (inkl. riktnummer)

Tjänsteställe (sjukhus, vårdcentral etc.)

Telefon arbetet (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon

Utbildning. Ange datum (år, månad, dag) vid de olika alternativen
Läkare med svensk examen
Läkarexamen

Läkarlegitimation

Tidigare erhållen specialistkompetens i

Läkare med utländsk examen och kompletterande utbildning i Sverige
Läkarexamen (land)

Tidigare erhållen specialistkompetens i (land)

Läkarlegitimation (land)

Svensk läkarlegitimation

Socialstyrelsens anteckningar
Datum för bevis
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Åtgärder

1

Tjänsteförteckning. Här redovisas tjänstgöringar under handledning med uppgift om enheter, tider, tjänstgöringsgrader och ledigheter utöver semester och jourkompensationer
Sjukhus, klinik, enhet eller motsv.

Tjänstgöringsperiod
fr.o.m–t.o.m. (ååmmdd)

Tjänstgöringstid Tjänstgöring
i procent
antal månader

Ledigheter
antal månader

Summa

2

2

Förteckning över bifogade intyg i enlighet med Socialstyrelsens standardformulär avseende
Intyg om uppnådd kompetens enligt
målbeskrivning

Bilaga nr

Kliniska tjänstgöringar

Bilaga nr

Auskultationer

Bilaga nr

Förteckning över bifogade intyg i enlighet med Socialstyrelsens standardformulär avseende
Kurser
Kliniska tjänstgöringar
Auskultationer
Skriftligt individuellt arbete
Kurser
Skriftligt
arbete
Kvalitets-individuellt
och utvecklingsarbete
Kvalitets- och utvecklingsarbete

Bilaga nr
Bilaga nr

Bilaga nr
Bilaga nr
Bilaga nr

Bilaga nr
Bilaga nr
Bilaga nr

Förteckning över bifogade intyg avseende
Godkänd svensk doktorsexamen
Bedömning av utländsk doktorsexamen
Utländsk tjänstgöring

Bilaga nr

Bilaga nr

Bilaga nr

Underskrift
Ort och datum

Sökandens underskrift

Att denna meritförteckning överensstämmer med oss företedda originalhandlingar intygas
Namnunderskrift

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Utdelningsadress

Utdelningsadress

Postnr och postort

Postnr och postort

Avgift
Enligt 11 § avgiftsförordningen (1992:191) ska sökanden ha betalt en avgift innan ansökan handläggs. Avgiften för
specialistkompetens är f.n. 2 300 kronor (se Socialstyrelsens hemsida för aktuell avgift). Avgiften betalas in till Socialstyrelsen, Bankgirokonto 790-3750.
Observera att vid inbetalningen är det viktigt att personnummer anges (i en följd utan mellanslag eller streck), ingenting annat får skrivas i meddelanderutan!
3

Återställ
formulär
Återställ formulär

Bilaga:

INTYG

över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende
KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE
Bilaga:

INTYG

över godkända lärandemoment
enlighet med målbeskrivningen avseende
Avseddi specialistkompetens
KVALITETS- OCH UTVECKLINGSARBETE

Avsedd specialistkompetens
Ämnet för
Delmål
eller,
i förekommande
delmål i målbeskrivningen som avses (ange nummer)
arbetet
i rubrikformfall, del av

Ämnet för arbetet i rubrikform

Kort beskrivning av arbetet (max. 20 ord)

Delmål i målbeskrivningen som arbetet avses (ange nummer)

Delmål
i målbeskrivningen
som arbetet avses (ange nummer)
Att legitimerade
läkaren
Namn
Namn

Personnummer
Personnummer

har med godkänt resultat genomfört ovanstående arbete
intygas av undertecknad handledare
Specialitet
Specialitet
Namn

Ort
Ort

Personnummer

Tjänsteställe
Tjänsteställe

Datum
Datum

Tjänsteställe

Datum

Namnunderskrift
Namnunderskrift
Specialitet
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Ort
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Namnunderskrift

Namnförtydligande

Återställ
formulär
Återställ formulär

Bilaga:
Bilaga:

INTYG
INTYG
över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende

över godkända lärandemoment
i enlighet med målbeskrivningen avseende
AUSKULTATION
AUSKULTATION

Avsedd specialistkompetens
Avsedd specialistkompetens

Delmål eller, i förekommande fall, del av delmål i målbeskrivningen som avses (ange nummer)
Delmål, eller i förekommande fall, del av delmål i målbeskrivningen som avses (ange nummer)

Tjänstgöringsplats/enhet
Tjänstgöringsplats/enhet

Tjänstgöringstid
Tjänstgöringstid

Att legitimerade läkaren
Namn

Personnummer

Namn

Personnummer

har genomgått godkänd auskultation och uppnått avsedd kompetens enligt ovan
intygas
av undertecknad handledare
Specialitet
Specialitet
Ort

Tjänsteställe

Datum

Ort

Tjänsteställe

Datum

Namnunderskrift
Namnunderskrift
Namnförtydligande
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Namnförtydligande

Bilaga:

INTYG

över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende
KLINISK TJÄNSTGÖRING
Avsedd specialistkompetens

Bilaga:

INTYG

Delmål eller, i förekommande fall, del av delmål i målbeskrivningen som avses (ange nummer)

över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende
KLINISK TJÄNSTGÖRING
Tjänstgöringsplats/enhet

Avsedd specialistkompetens

Tjänstgöringstid
Tjänstgöringstid/tjänstgöringstider
Delmål eller, i förekommande fall, del av delmål i målbeskrivningen som avses (ange nummer)

Undertecknad
handledare intygar att legitimerade läkaren
Tjänstgöringsplats/enhet
Namn

Personnummer

Tjänstgöringstid
Specialitet

Ort

Tjänsteställe

Datum

Namnunderskrift
Undertecknad
handledare
Att
legitimerade
läkaren intygar att legitimerade läkaren
Namn

Personnummer

Namnförtydligande

har genomgått godkänd tjänstgöring och uppnått avsedd kompetens enligt ovan
intygas av undertecknad handledare
Specialitet

Ort
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Namnunderskrift

Namnförtydligande

Tjänsteställe

Datum

Bilaga:
Bilaga:
Bilaga:

INTYG
INTYG
INTYG
över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende

över godkända
godkända lärandemoment
lärandemoment ii enlighet
enlighet
med målbeskrivningen
målbeskrivningen avseende
avseende
över
KURS med
KURS
Bilaga:
KURS

INTYG

över godkända

Avsedd specialistkompetens
Avsedd specialistkompetens
lärandemoment
enlighet med
Avseddi specialistkompetens

målbeskrivningen avseende

KURS

Kursens namn
Avsedd specialistkompetens
Kursens
namn
Delmål
eller,
i förekommande fall, del av delmål i målbeskrivningen som avses (ange nummer)
Kursens
namn

Kort beskrivning av kursens innehåll (max. 20 ord)
Kort beskrivning
beskrivning
av kursens
kursens innehåll
innehåll (max
(max.. 20
20 ord)
ord)
Kursens
namn av
Kort

Kort beskrivning av kursens innehåll (max. 20 ord)
Delmål i målbeskrivningen som avses (ange nummer)
Delmål ii målbeskrivningen
målbeskrivningen som
som avses
avses (ange
(ange nummer)
nummer)
Delmål

Kurstid fr.o.m. – t.o.m.
Kurstid
fr.o.m.
– t.o.m.
t.o.m.
Delmål ifr.o.m.
målbeskrivningen
som avses (ange nummer)
Kurstid
–

Undertecknad
kursledare
Att legitimerade
läkaren intygar att legitimerade läkaren
Undertecknad
kursledare
intygar att
att legitimerade
legitimerade läkaren
läkaren
Kurstid
fr.o.m.
–
t.o.m.
Undertecknad
kursledare
intygar
Namn
Namn
Namn

Personnummer
Personnummer
Personnummer

har genomgått och godkänts på ovanstående kurs
intygas av undertecknad kursledare
Undertecknad kursledare intygar att legitimerade läkaren
Specialitet (i förekommande fall)
Namn
Ort
Ort
Ort

Personnummer
Tjänsteställe
Tjänsteställe
Tjänsteställe

Datum
Datum
Datum

Tjänsteställe

Datum

Namnunderskrift
Namnunderskrift
Namnunderskrift
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Namnförtydligande
Namnförtydligande
Ort
Namnförtydligande

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Återställ
formulär
Återställ formulär

Bilaga:

INTYG

över godkända lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende
SKRIFTLIGT INDIVIDUELLT ARBETE ENLIGT VETENSKAPLIGA PRINCIPER
Bilaga:

INTYG

Avseddi specialistkompetens
över godkända lärandemoment
enlighet med målbeskrivningen avseende
INDIVIDUELLT SKRIFTLIGT ARBETE ENLIGT VETENSKAPLIGA PRINCIPER

Avsedd
specialistkompetens
Delmål
eller,
i förekommande
delmål
i målbeskrivningen som avses (ange nummer)
Ämnet för
arbetet
i rubrikformfall, del av

Ämnet för arbetet i rubrikform

Kort beskrivning av arbetet (max. 20 ord)

Delmål i målbeskrivningen som arbetet avses (ange nummer)

Delmål
i målbeskrivningen
som arbetet avses (ange nummer)
Att
legitimerade
läkaren
Namn

Personnummer

har med godkänt resultat genomfört ovanstående arbete
intygas av undertecknad handledare
Specialitet
Namn
Ort

Personnummer
Tjänsteställe

Datum

Tjänsteställe

Datum

Namnunderskrift
Specialitet
Namnförtydligande
Ort
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Namnunderskrift

Namnförtydligande

Återställ
formulär
Återställ formulär

Bilaga:

INTYG
1

om uppnådd kompetens enligt målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring (ST)
Avsedd specialitet

Undertecknad verksamhetschef 2 intygar – i samråd med berörd handledare – att legitimerade läkaren
Namn

Personnummer

INTYG

uppnått kompetenskraven i enlighet med fastställd målbeskrivning för specialiteten,
fullgjort minst fem års tjänstgöring under handledning3

använt
sig av de lärandemetoder
målbeskrivningen
föreskriver,
och
om uppnådd
kompetens som
enligt
målbeskrivning
för specialiseringstjänstgöring

1

(ST)

i förekommande fall, har genomgått utlandstjänstgöring som varit relevant för måluppfyllelsen.
Avsedd specialitet
Specialitet

Ort

Tjänsteställe

Datum

Undertecknad verksamhetschef 2 intygar – i samråd med berörd handledare – att legitimerade läkaren
Namn
Namnunderskrift

Personnummer

Namnförtydligande
uppnått
kompetenskraven i enlighet med fastställd målbeskrivning för specialiteten,

fullgjort minst fem års tjänstgöring under handledning3
använt sig av de lärandemetoder som målbeskrivningen föreskriver, och
Undertecknad verksamhetschef
intygar att uppdraget att intyga uppnådd kompetens har delegerats
4
Tillstyrkan
av handledare
med specialistkompetens
i den avsedda
i förekommande
fall, har
genomgått
utländsk
somstycket
varitspecialiteten
relevant
för måluppfyllelsen.
till ovanstående
intygande
person
enligt tjänstgöring
7 kap. 5 § första
(i tillämpliga
fall)
Namnunderskrift
Specialitet
Namnförtydligande
Ort

Tjänsteställe

Tjänsteställe

Datum

Namnunderskrift

Samråd har, enligt 7 kap. 6 §, skett med undertecknade verksamhetschefer5 vid andra vårdenheter
Namnunderskrift
Namnförtydligande

Namnförtydligande

Tjänsteställe
4

Tillstyrkan av handledare med specialistkompetens i den avsedda specialiteten
Namnunderskrift
Namnunderskrift
Tjänsteställe
Tjänsteställe
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Namnförtydligande
Namnförtydligande

5

avsedd
åberopas
beskrivningen är uppfyllda. Se 6 kap. 1

Namnförtydligande

1

Namnunderskrift

Namnförtydligande

Tjänsteställe

INTYG

Samråd har, enligt 7 kap. 6 §, skett med undertecknade verksamhetschefer5 vid andra vårdenheter
1

om uppnådd kompetens enligt målbeskrivning för specialiseringstjänstgöring (ST)

Namnunderskrift

Avsedd specialitet
Namnförtydligande

Tjänsteställe

Undertecknad
verksamhetschef 2 intygar – i samråd med berörd handledare – att legitimerade läkaren
Namnunderskrift
Namn
Namnförtydligande

Personnummer
Tjänsteställe

uppnått kompetenskraven i enlighet med fastställd målbeskrivning för specialiteten,
fullgjort minst fem års tjänstgöring under handledning3
Namnunderskrift

använt sig av de lärandemetoder som målbeskrivningen föreskriver, och
i förekommande fall, har genomgått utländsk tjänstgöring som varit relevant för måluppfyllelsen.
Namnförtydligande

Tjänsteställe

Specialitet

1 För sammanslagna specialiteter ska två intyg om uppnådd kompetens enligt målbeskrivning utfärdas i enlighet med 4 kap. 6 §.
Ort
Tjänsteställe
Datum
2 Eller den läkare med avsedd specialistkompetens som verksamhetschefen gett uppdrag åt att utfärda intyg
om specialiseringstjänstgöring enligt 7 kap. 4 §.
3Namnunderskrift
Om godkänd doktorsexamen åberopas gäller minst fyra och ett halvt års tjänstgöring under handledning förutsatt att kraven i målbeskrivningen är uppfyllda. Se 6 kap. 1 § andra stycket.
4 Eller den läkare med avsedd specialistkompetens som verksamhetschefen har utsett att vid sidan av honom/henne själv intyga
Namnförtydligande
den uppnådda kompetensen enligt 7 kap. 5 § andra stycket.
5 Eller den läkare med avsedd specialistkompetens till vilken verksamhetschefen har gett uppdraget.
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Inledning
Den 24 juni 2008 beslutade Socialstyrelsen att meddela nya föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17) om läkarnas specialiseringstjänstgöring. Författningen består dels av en allmän del med
gemensamma bestämmelser för alla specialiteter, dels av en specifik del med alla målbeskrivningar. Målbeskrivningen för respektive specialitet ska läsas mot bakgrund av bestämmelserna i den
allmänna delen.
I varje målbeskrivning finns ett avsnitt med rubriken ”Utbildningsstruktur” som utgör allmänna råd. Även de lärandemetoder
under rubriken ”Delmål” där ingen uppföljning anges utgör allmänna råd.

(2)
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Ordförklaringar
aktuell handledare

specialistläkare vars specialistkompetens
motsvarar det kompetensområde som delmålet avser och som har att ansvara för
ST-läkarens professionella utveckling under angiven lärandeperiod eller metod för
lärande
uppdraget som handledare för en ST-läkare omfattar som regel hela specialistutbildningen men kan också omfatta del eller
delar av den

auskultation

under handledning och enligt ett på förhand strukturerat program studera specialistläkarens eller annan hälso- och sjukvårdspersonals yrkesutövning genom att
följa en eller flera yrkesutövare samt i viss
mån utföra uppgifter inom det aktuella
området

bedöma

skaffa sig en välgrundad uppfattning om
en patient eller motsvarande som grund
för vidare handläggning

behärska

fullständigt kunna bedöma och handlägga
utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av en patient, eller motsvarande,
och att fullständigt kunna använda för området relevanta tekniker

förmåga

personlig kapacitet att utföra eller uträtta
något

ha kunskap

genom teoretiska studier och/eller praktisk
yrkesutövning ha tillägnat sig vetande och
insikter inom ett område

64
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ha kännedom

genom teoretiska studier och/eller praktisk
yrkesutövning ha tillägnat sig visst vetande inom ett område

handleda under
handledning

som ST-läkare handleda en medarbetare
och samtidigt själv bli handledd av en specialistkompetent läkare

handleda

kontinuerligt och i dialogform stödja och
vägleda samt bedöma en medarbetares
professionella utveckling

handledning

se handleda

handlägga

aktivt utföra åtgärder avseende utredning,
diagnostik, behandling och uppföljning
av en patient, eller motsvarande, och ha
övergripande ansvar för att dessa åtgärder
utförs

initialt handlägga

som första omhändertagande läkare aktivt
utföra åtgärder avseende utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av en
patient, eller motsvarande, och ha övergripande ansvar för att dessa åtgärder utförs

initialt bedöma

som första omhändertagande läkare skaffa
sig en välgrundad uppfattning om en patient eller motsvarande, som grund för vidare handläggning

inomprofessionell
reflektion i grupp

reflektion som görs i grupp tillsammans
med andra läkare i främst vidareutbildnings- och fortbildningssyfte

klinisk tjänstgöring

hälso- och sjukvårdsarbete som ST-läkaren
utför under eget yrkesansvar och med stöd
av handledare
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kurs

lärarledd utbildning med en fastställd plan
som ges under en avgränsad tidsperiod

medsittning

utbildningsaktivitet som innebär att STläkaren iakttar när en specialistläkare eller
annan hälso- och sjukvårdspersonal har
patientbesök
eller
utvärderingsaktivitet som innebär att en
specialistläkare eller annan hälso- och
sjukvårdspersonal iakttar och bedömer STläkaren när den har patientbesök

seminarium

undervisning i gruppform med aktivt deltagande

träning i simulerad
miljö

träning som utförs i en skapad miljö avsedd att efterlikna verkligheten

större yrkesrelaterad
sammankomst

konferens, kongress, symposium eller
motsvarande

vårdcentral

vårdenhet med mottagningsverksamhet
inom primärvård

vårdteamarbete

arbete där ST-läkaren under handledning
medverkar i och ibland leder en grupp av
samverkande hälso- och sjukvårdspersonal
med olika kompetenser som har till uppgift att svara för vård av enskilda eller för
en grupp av patienter
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Övergripande kompetensdefinition
Definition av kompetensområdet
Specialiteten plastikkirurgi omfattar utredning, diagnostik, ickekirurgisk och kirurgisk behandling samt uppföljning av yttre medfödda missbildningar samt förvärvade yttre defekter och funktionsinskränkningar orsakade av tumörer, skador eller andra förändringar
i hud, slemhinnor och stödjevävnad. Bedömning av såväl akuta
skador och sjukdomar som planerade plastikkirurgiska åtgärder av
defekter och deformiteter som är medfödda eller har uppstått efter tidigare trauma eller sjukdom spelar en central roll och vilar
på en bred kunskap om epidemiologi och diagnostik av de förekommande sjukdoms- och skadegrupperna. Av central betydelse
är också förståelse av fundamentala principer och begrepp samt
välutvecklade praktiska färdigheter i fråga om flertalet undersökningsformer och operationsmetoder som ger möjlighet att planera
och utföra specifika operationer. Den plastikkirurgiska teknologin
förutsätter multidisciplinär samverkan, särskilt med öron-, näs- och
halskirugi, ortopedi, neurokirurgi och kirurgi, vilket är nödvändigt
för kompetensområdets utveckling.
Specialiteten plastikkirurgi är en grenspecialitet till basspecialiteten kirurgi.

Kompetenskrav
Kompetenskrav för medicinsk kompetens
För specialistkompetens i plastikkirurgi krävs att man behärskar
grundläggande plastikkirurgisk teknik och kunskap om avancerad
plastikkirurgisk teknologi. Det krävs också att man behärskar handläggning och behandling av tumörer och sår som engagerar hud och
mjukdelar.
Vidare krävs att man behärskar diagnostik och handläggning av
brännskador samt av trauma med hud- och mjukdelsskador. Avseende ansiktsregionen krävs även att man behärskar skelett- och
nervskador. Det krävs också att man behärskar bedömning, diag-
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nostik och behandling av funktionella besvär inom de sjukdomsoch skadegrupper som förekommer inom plastikkirurgin.
Utöver detta krävs kunskap om diagnostik och behandling av tillstånd som fordrar bröstrekonstruktion samt kunskap om utredning,
diagnostik och behandling av kraniofaciala missbildningar och
andra missbildningar som fordrar plastikkirurgisk teknologi.
För specialistkompetens i plastikkirurgi krävs dessutom att man
behärskar kirurgisk patofysiologi, basal kirurgisk teknik, initial
traumahandläggning, akuta kirurgiska sjukdomar hos vuxna och
barn, basal nutritionsbehandling, basal smärtbehandling, basal kirurgisk intensivvård samt effekter av anestesi. Detta utgör den gemensamma kunskapsbasen med grenspecialiteterna (delmål 1–4).

Kompetenskrav för kommunikativ kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens inom medicinsk vetenskap och
kvalitetsarbete
Kommunikativ kompetens
Den jämlika och ansvarstagande patienten
Den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga till dialog och att
ha en öppen kontakt med patienten och dennes närstående. Kontakten ska präglas av empati och förtroende samt respekt för patientens rätt till information, inflytande och delaktighet i besluten. Kontakten ska också präglas av samverkan och lyhördhet för patientens
behov, önskemål och rätt till självbestämmande samt ge stimulans
åt patientens engagemang och ansvar för sin egen vård.
Mångfalds- och genusaspekter
Kommunikationen med patienten och dennes närstående ska präglas av kunskap och respekt för transkulturella aspekter och mångfaldsaspekter såsom ålder, språk, etnicitet, sexuell läggning och
religion samt genus.
Interprofessionella relationer
Den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga till kommunikation, såväl skriftlig som muntlig, med andra läkare och medarbetare, med respekt för deras yrkeskunskaper och kompetens. Detsamma gäller för kontakter med företrädare för allmänheten och
olika samhällsinstanser.
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Pedagogisk förmåga
Den specialistkompetenta läkaren ska ha pedagogisk förmåga för
att kunna informera och undervisa, främst patienter och deras närstående men också andra läkare och medarbetare samt studenter.
Professionellt förhållningssätt och etik
Den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga att kontinuerligt
arbeta med sitt professionella och läkaretiska förhållningssätt, med
målet att kunna fatta självständiga beslut av medicinsk etisk natur.
Egen kompetensutveckling
Den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga att kontinuerligt
pröva och identifiera, tillsammans med verksamhetens krav, de egna
behoven för kompetensutveckling för att kunna motsvara kraven på
bästa möjliga vård för patienterna.

Ledarskapskompetens
Medarbetarskap
Den specialistkompetenta läkaren ska ha utvecklat förmåga till självkännedom och kunskap om den egna funktionen och rollen i organisationen.
Handledarskap
Den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga att handleda andra
läkare och medarbetare samt studenter.
Ledarskap
Den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga till ledarskap
som utmärks av samverkan, öppenhet och dialog med medarbetarna. Ledarskapet ska vidare präglas av delaktighet och verksamhetsutveckling, som är förbättringsinriktad. Förmåga att leda arbete
i vårdteam är grundläggande.
Systemkunskap
Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om hälso- och
sjukvårdens organisation, administration, ekonomi och regelverk
samt om dess styrning för bästa resursutnyttjande.
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Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete
Medicinsk vetenskap
Den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga till ett medicinskt
vetenskapligt syn- och förhållningssätt, kunskap om forskningsmetodik, inklusive epidemiologiska grundbegrepp, samt om metoder
för evidensbaserad medicin och granskning av vetenskaplig information.
Förbättrings- och kvalitetsarbete
Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om och kompetens i evidensbaserat förbättrings- och kvalitetsarbete. Målet är att
kunna initiera, delta i och ansvara för kontinuerligt systematiskt förbättringsarbete med betoning på helhetsperspektiv, patientsäkerhet,
patientnytta, mätbarhet och lärandestyrning för att kritiskt kunna
granska och utvärdera den egna verksamheten.
Folkhälsa och prevention
Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om hälsans bestämningsfaktorer och andra folkhälsoaspekter samt om metoder
för hälsofrämjande samt skade- och sjukdomsförebyggande insatser för att i det medicinskt vetenskapliga arbetet och kvalitetsarbetet kunna beakta denna kunskap.

Utbildningsstruktur
Specialiseringstjänstgöring i plastikkirurgi kan påbörjas före, under
eller efter specialiseringstjänstgöringen i kirurgi och kan genomföras integrerat med denna.
Tidig utbildning och träning i basal plastikkirurgisk teknik är essentiell och bör ske i klinisk miljö. Träningen i initial handläggning
av plastikkirurgiska sjukdomar, trauma och akuta tillstånd bör påbörjas tidigt och sedan fortgå under hela utbildningen med utveckling
mot operativ behandling och eftervård. Den specialiserade utbildningen bör påbörjas tidigt och ske fortlöpande inom områden som
erbjuder adekvat diagnostik, handläggning och operativ träning såsom av hudtumörer, bröstkirurgi och trauma.
Under utbildningen är det angeläget att ST-läkaren får placering
vid enheter som bedriver brännskadevård, rekonstruktiv bröstki-
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rurgi, mikrokirurgi och plastikkirurgisk behandling av missbildningar. De specialiserade placeringarna bör vara så sammanhållna
som möjligt och förlagda till universitets- eller regionsjukhus. Sidoutbildning inom angränsande områden bör läggas under slutet av
tjänstgöringsperioden.
Kurser och teoretiska studier bedrivs fortlöpande och bör vara
en naturlig och integrerad del i hela utbildningen. Kommunikativ
kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens inom medicinsk
vetenskap och kvalitetsarbete bör initieras tidigt.

Särskilda rekommendationer
Läkarorganisationernas specialitetsföreningar och sektioner har utformat särskilda rekommendationer för sina specialiteter. Rekommendationerna rör bland annat hur specialiseringstjänstgöringen
kan läggas upp.
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Delmål
Medicinsk kompetens
Delmål 1

Metoder för lärande

Uppföljning

Att behärska kirurgisk
patofysiologi, basal
kirurgisk teknik
och behandling av
sjukdomar i hud
och underhud som
kan kräva kirurgisk
behandling

Klinisk tjänstgöring
under handledning vid
enhet som handlägger
dessa tillstånd

Intyg om godkänd
klinisk tjänstgöring och
uppnådd kompetens
utfärdat av aktuell
handledare

Kurs

Intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

Träning i simulerad miljö
Teoretiska studier

Delmål 2

Metoder för lärande

Uppföljning

Att behärska bedömning, diagnostik
och initial behandling
av akut buksjukdom

Klinisk tjänstgöring
under handledning vid
enhet som handlägger
dessa tillstånd

Intyg om godkänd
klinisk tjänstgöring och
uppnådd kompetens
utfärdat av aktuell
handledare

Teoretiska studier

Delmål 3

Metoder för lärande

Uppföljning

Att behärska initial
handläggning av större
och mindre trauma

Klinisk tjänstgöring
under handledning vid
enhet som handlägger
dessa tillstånd

Intyg om godkänd
klinisk tjänstgöring och
uppnådd kompetens
utfärdat av aktuell
handledare

Kurs

Intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

Teoretiska studier
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Delmål 4

Metoder för lärande

Uppföljning

Att behärska basal
smärtbehandling,
kirurgisk intensivvård
och anestesieffekter

Klinisk tjänstgöring
under handledning vid
enhet som handlägger
dessa tillstånd

Intyg om godkänd
klinisk tjänstgöring och
uppnådd kompetens
utfärdat av aktuell
handledare

Teoretiska studier

Delmål 5

Metoder för lärande

Uppföljning

Att behärska basal
plastikkirurgisk teknik
samt att ha kunskap
om avancerad
plastikkirurgisk
teknologi för
rekonstruktion av
vävnadsdefekter

Klinisk tjänstgöring
under handledning vid
enhet som handlägger
dessa tillstånd

Intyg om godkänd
klinisk tjänstgöring och
uppnådd kompetens
utfärdat av aktuell
handledare

Kurs

Intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

Teoretiska studier

Delmål 6

Metoder för lärande

Uppföljning

Att behärska handläggning och behandling av patienter
med hud- och mjukdelstumörer

Klinisk tjänstgöring
under handledning vid
enhet som handlägger
dessa tillstånd

Intyg om godkänd
klinisk tjänstgöring och
uppnådd kompetens
utfärdat av aktuell
handledare

Kurs

Intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

Diagnostik- och
behandlingskonferens
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Delmål 7

Metoder för lärande

Uppföljning

Att behärska diagnostik
och initial handläggning
av brännskador samt
att ha kunskap om
behandling av stora
brännskador

Klinisk tjänstgöring
under handledning vid
enhet som handlägger
dessa tillstånd

Intyg om godkänd
klinisk tjänstgöring och
uppnådd kompetens
utfärdat av aktuell
handledare

Kurs

Intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

Teoretiska studier

Delmål 8

Metoder för lärande

Uppföljning

Att behärska diagnostik
och initial handläggning
av trauma med hudoch mjukdelsskador
och avseende ansiktsregionen även skelettoch nervskador

Klinisk tjänstgöring
under handledning vid
enhet som handlägger
dessa tillstånd

Intyg om godkänd
klinisk tjänstgöring och
uppnådd kompetens
utfärdat av aktuell
handledare

Kurs

Intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

Teoretiska studier

Delmål 9

Metoder för lärande

Uppföljning

Att behärska bedömning, diagnostik och
behandling av sår som
fordrar plastikkirurgisk
teknologi

Klinisk tjänstgöring
under handledning vid
enhet som handlägger
dessa till tillstånd

Intyg om godkänd
klinisk tjänstgöring och
uppnådd kompetens
utfärdat av aktuell
handledare

Kurs

Intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

Teoretiska studier
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Delmål 10

Metoder för lärande

Uppföljning

Att behärska bedömning, diagnostik
och behandling av
funktionella besvär
hos de sjukdoms- och
skadegrupper som
förekommer inom
plastikkirurgin

Klinisk tjänstgöring
under handledning vid
enhet som handlägger
dessa tillstånd

Intyg om godkänd
klinisk tjänstgöring och
uppnådd kompetens
utfärdat av aktuell
handledare

Kurs

Intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

Teoretiska studier

Delmål 11

Metoder för lärande

Uppföljning

Att ha kunskap
om diagnostik och
behandling av
tillstånd som fordrar
bröstrekonstruktion

Klinisk tjänstgöring
under handledning vid
enhet som handlägger
dessa tillstånd

Intyg om godkänd
klinisk tjänstgöring och
uppnådd kompetens
utfärdat av aktuell
handledare

Kurs

Intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

Diagnostik- och
behandlingskonferens
Teoretiska studier

Delmål 12

Metoder för lärande

Uppföljning

Att ha kunskap om
utredning, diagnostik
och behandling
av kraniofaciala
missbildningar och
andra missbildningar
som fordrar plastikkirurgisk teknologi

Klinisk tjänstgöring
under handledning vid
enhet som handlägger
dessa tillstånd

Intyg om god
känd klinisk
tjänstgöring och
uppnådd kompetens
utfärdat av aktuell
handledare

Kurs

Intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

Diagnostik- och
behandlingskonferens
Teoretiska studier
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Kommunikativ kompetens
Delmål 13

Metoder för lärande

Uppföljning

Att ha förmåga till
dialog och en öppen
kontakt med patienten
och dennes närstående

Klinisk tjänstgöring
under handledning
vid enhet där sådan
verksamhet bedrivs

Intyg om godkänd
klinisk tjänstgöring och
uppnådd kompetens
utfärdat av aktuell
handledare

Delmål 14

Metoder för lärande

Uppföljning

Att ha förmåga till
kommunikation, såväl
skriftlig som muntlig,
med andra läkare och
medarbetare

Klinisk tjänstgöring
under handledning
vid enhet där sådan
verksamhet bedrivs

Intyg om godkänd
klinisk tjänstgöring och
uppnådd kompetens
utfärdat av aktuell
handledare

Delmål 15

Metoder för lärande

Uppföljning

Att ha förmåga
att informera och
undervisa patienter,
närstående, andra
läkare och medarbetare
samt studenter

Klinisk tjänstgöring
under handledning
vid enhet där sådan
verksamhet bedrivs

Intyg om godkänd
klinisk tjänstgöring och
uppnådd kompetens
utfärdat av aktuell
handledare

Undervisa under handledning

Ledarskapskompetens
Delmål 16

Metoder för lärande

Uppföljning

Att ha förmåga att
handleda andra läkare
och medarbetare samt
studenter

Klinisk tjänstgöring
under handledning
vid enhet där sådan
verksamhet bedrivs

Intyg om godkänd
klinisk tjänstgöring och
uppnådd kompetens
utfärdat av aktuell
handledare

Kurs

Intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

Handleda under handledning
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Delmål 17

Metoder för lärande

Uppföljning

Att ha förmåga att leda
i samverkan och dialog
med medarbetare samt
i vårdteam

Klinisk tjänstgöring
under handledning
vid enhet där sådan
verksamhet bedrivs

Intyg om godkänd
klinisk tjänstgöring och
uppnådd kompetens
utfärdat av aktuell
handledare

Kurs

Intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

Delmål 18

Metoder för lärande

Uppföljning

Att ha kunskap om
hälso- och sjukvårdens
organisation, styrning
och regelverk

Kurs

Intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

Kompetens inom medicinsk vetenskap och
kvalitetsarbete
Delmål 19

Metoder för lärande

Uppföljning

Att ha förmåga
till ett medicinskt
vetenskapligt syn- och
förhållningssätt

Kurs

Intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

Skriftligt individuellt
arbete under
handledning enligt
vetenskapliga principer

Intyg om godkänt
skriftligt individuellt
arbete utfärdat av
aktuell handledare

Större yrkesrelaterad
sammankomst

Delmål 20

Metoder för lärande

Uppföljning

Att ha kunskap om
och kompetens i
evidensbaserat
förbättrings- och
kvalitetsarbete

Kvalitets- och
utvecklingsarbete under
handledning

Intyg om godkänt
kvalitets- och
utvecklingsarbete
utfärdat av aktuell
handledare
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