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Ann Tammelin, november 2016 

 

Lite vägledning till att ansöka om bevis om specialistkompetens i Vårdhygien 

(särskilt för dem som redan har längre erfarenhet som hygienläkare).  

Det här är en beskrivning av hur jag gick till väga då jag ansökte om, och fick, specialistbevis 

hösten 2016. Det kan dock finnas andra sätt att lägga upp arbetet innan ansökan skickas in. 

Du får gärna kontakta mig med frågor, maila till ann.tammelin@sll.se eller ring 08-616 39 21. 

1. Berätta för din chef att du avser ansöka om specialistbevis. 

2. Din chef utser - i samråd med dig – en handledare. Hen ska vara specialist i 

Infektionssjukdomar eller Klinisk mikrobiologi och ha genomgått 

handledarutbildning. 

3. Vidtala gärna redan nu en ST-studierektor. Hen kan vara studierektor för valfri 

specialitet. 

4. Från Socialstyrelsens hemsida laddar du ner målbeskrivningen för specialiteten 

Vårdhygien och anvisningarna till ansökan om bevis i specialistkompetens. Finns på 

http://www.socialstyrelsen.se/ansokaomlegitimationochintyg/bevis,specialistkompet

ens/utbildadisverige/lakare-sosfs20158 

5. Ta fram alla dina tjänstgörings-, auskultations- och kursintyg. 

6. Gå igenom mål för mål från a1 till c12. 

7. För varje mål funderar du igenom vilken/vilka tjänstgöringar, kurser etc. som är 

relevanta för att intyga det som efterfrågas. (En kurs eller tjänstgöring kan användas 

för flera mål. För ett mål kan behövas flera kurser eller tjänstgöringar.) Notera på löst 

papper eller i printad version av målbeskrivningen. 

8. Ladda ner alla de blanketter som finns på samma sida som ovan (Ansökningsblankett, 

Intyg om uppnådd specialistkompetens, Intyg om auskultation, Intyg om klinisk 

tjänstgöring under handledning, Intyg om kurs, Intyg om kvalitets- och 

utvecklingsarbete, Intyg om självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga 

principer). Blanketterna fylls i och sparas på datorn, printas sedan ut och 

undertecknas samt skickas in till Socialstyrelsen per brev. 

9. Du fyller i en blankett ”Intyg om …. ” för vart och ett av dina tjänstgörings-, 

auskultations- och kursintyg.  

a. I rutan ”Delmål som intyget avser” fyller du i alla delmål där just detta intyg 

ska användas (för mig varierade det mellan 1 och 12 delmål, ibland både a- 

och c-mål). 

b. Skriv övergripande och inte alltför långt i rutan ”Beskrivning av den kliniska 

tjänstgöringen”. Om du tjänstgjort vid flera arbetsplatser inom samma typ av 

verksamhet så kan du skriva samma/likartat i rutan på flera intyg, men glöm 

inte att lägga till om det finns något specifikt i en tjänstgöring. 

c. Rutan ”Beskrivning av kursen” fyllde jag aldrig i; kursens titel beskriver ofta 

innehållet och ibland redovisas kursinnehållet på kursintyget. 
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d. För målen c8 och c9 ska Auskultation intygas. Här hade jag inga intyg från 

verksamheter där jag auskulterat, utan skrev bara namnen på de aktuella 

verksamheterna och tidpunkterna för auskultation på Intyg om auskultation. 

10. För delmålen a4 och a5 ska man ha gjort ett Kvalitets- och utvecklingsarbete 
respektive ett Självständigt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer. Här kan 
man bifoga två publicerade artiklar som passar inom respektive kategori. 

11. Alla intyg om tjänstgöringar, kurser etc. undertecknas av handledaren. 
12. På blanketten Intyg om uppnådd specialistkompetens undertecknar både din chef 

och din handledare. Du uppger också efterfrågade uppgifter för ST-studierektorn 
(hen behöver inte underteckna). Bifoga handledarens intyg från handledarkurs. 

13. Till blanketten Ansökan om bevis om specialistkompetens bifogar du ditt/dina bevis 
om specialistkompetens i Infektionssjukdomar och/eller Klinisk 
bakteriologi/mikrobiologi. På sid. 2 i denna blankett fyllde jag bara i den totala 
tjänstgöringstiden inom vårdhygien. Om den tiden är mer än 5 år uppstår inget 
problem (5 år är den minsta tid som anges på blanketten Intyg om uppnådd 
specialistkompetens, men sannolikt räcker det med 2,5 år för vår tilläggsspecialitet). 

14. Betala avgiften. 
15. Skicka in alltsammans per post. 


