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Kompetensbeskrivning 

Specialiteten akutsjukvård karaktäriseras av handläggning av alla akuta sjukdomstillstånd och 

olycksfall, i alla åldrar, under begränsad tid och med tillgängliga resurser. Akutsjukvården innefattar  

larmfunktion, prehospitalt omhändertagande och handläggning  på akutenhet. 

Kompetensområdet omfattar 

• värdering av risken kontra nyttan med olika handläggnings- alternativ ur ett medicinskt, 

logistiskt och etiskt perspektiv  samt ur ett patientsäkerhetsperspektiv, och 

• ledning och prioritering av vårdinsatser såväl för den enskilda  patienten som för akutenheten 

som helhet, inklusive arbetsledning  i situationer där det akuta vårdbehovet överstiger 

tillgängliga  resurser.  

Samverkan med andra specialiteter och professioner inom hälso- och sjukvårdens organisation är 

viktigt för kompetensområdet.  

  

Kompetenskrav 

För akutsjukvård gäller delmålen a1–a6, b1–b5 samt c1–c13. 
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Delmål a och b 
Delmål a1 Medarbetarskap,  

ledarskap och pedagogik 
Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– kunna ta ett ansvar för det  
kontinuerliga lärandet på  arbetsplatsen   

– kunna utöva ledarskap i det dagliga 
arbetet, inklusive leda ett vårdteam  

– kunna ta ett ansvar för utvecklingen av 
det multiprofessionella samarbetet  

– kunna ta ett ansvar för samarbetet med 
patienter och närstående  

– kunna samarbeta i nätverk kring 
patienten  

– kunna samverka med aktörer  utanför 
hälso- och sjukvården, till exempel 
socialnämnder,  verksamheter inom 
socialtjänsten,  skola och 
Försäkringskassan 

– kunna presentera och förklara  
medicinsk information på ett sätt  som 
är förståeligt för mottagaren, såväl 
muntligt som skriftligt  

– kunna planera och genomföra 
undervisning 

– kunna handleda och instruera  

medarbetare och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  
Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 
Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda  kompetenskrav 
utfärdat  
av kursledare eller 

handledare 
Allmänna råd  

Deltagande i  inom- 
eller mellan- 
professionell reflektion 
i grupp 

Handleda under 
handledning 

Undervisa under  

handledning  
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Delmål a2   
Etik, mångfald och  jämlikhet  

Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– uppvisa kunskap om innebörden av 
medicinsk-etiska principer samt kunna 
identifiera etiska problem  och 
analysera dessa på ett  strukturerat sätt 

– kunna hantera värdekonflikter i det 
dagliga arbetet 

– kunna bemöta människor som  individer 
och med respekt  oberoende av kön,   
könsöverskridande identitet eller  

uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning,  

funktionsnedsättning, sexuell  läggning 

och ålder 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  
Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 
Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda  kompetenskrav 
utfärdat  
av kursledare eller 

handledare 
Allmänna råd  

Deltagande i  inom- 

eller mellan- 

professionell reflektion 

i grupp 

 

Delmål a3  
Vårdhygien och smittskydd 

Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– kunna ta ett ansvar för att  

vårdrelaterade infektioner och  

smittspridning förebyggs  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  
Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmål a4  
Systematiskt kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbete 

Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– kunna kritiskt granska den egna 
verksamheten och kunna genomföra en 
risk- och händelseanalys 

– kunna ta ett ansvar för att  förbättrande 
åtgärder, processer  och rutiner för 
patientnytta  genomförs systematiskt 

– kunna ta ett ansvar för integreringen av 

nya tekniker och metoder i det dagliga 

hälso- och sjukvårdsarbetet 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning   
Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Kvalitets- och  

utvecklingsarbete  
Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd  

Deltagande i  seminarium 

Deltagande i större  
yrkesrelaterad  

sammankomst 

 

Delmål a5   
Medicinsk vetenskap 

Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– uppvisa fördjupade kunskaper om 
medicinskt vetenskapliga metoder och 
etiska principer  

– kunna kritiskt granska och värdera 
medicinsk vetenskaplig information  

– uppvisa ett medicinskt vetenskapligt 

förhållningssätt till rutiner och  

arbetssätt i det dagliga arbetet 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  
Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Självständigt skriftligt 
arbete enligt  
vetenskapliga principer  

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser 
Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda  kompetenskrav 
utfärdat  
av kursledare eller 

handledare 
Allmänna råd  

Deltagande i  seminarium 

Deltagande i större  
yrkesrelaterad  

sammankomst 
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Delmål a6  
Lagar och andra föreskrifter samt hälso- 

och sjukvårdens organisation 

Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– uppvisa kunskap om lagar och andra 
föreskrifter som gäller inom hälso- och 
sjukvården och för dess personal 

– uppvisa kunskap om hälso- och 
sjukvårdens organisation och  
administration 

– uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska 

styrsystem och deras betydelse för 

prioriteringar och avvägningar i det 

dagliga arbetet 

Deltagande i en eller flera 

kurser 
Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda  kompetenskrav 
utfärdat  
av kursledare eller 

handledare 
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Delmål b1   
Kommunikation med  patienter och 

närstående 

Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– kunna anpassa sättet att  kommunicera 
utifrån patienters och närståendes 
individuella behov och kommunikativa 
förmåga  

– kunna ge patienter och närstående 
svåra besked med respekt, empati och 
lyhördhet  

– kunna stärka patientens förmåga  att 
hantera en förändrad livssituation till 
följd av sjukdom eller  
funktionsnedsättning 

– kunna samråda med patienter och 

närstående om patientens egenvård 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning   
Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser   
Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda  kompetenskrav 
utfärdat  
av kursledare eller 

handledare 
Allmänna råd  

Deltagande i  inom- 
eller 
mellanprofessionell 
reflektion i grupp 

Medsittning 

 

Delmål b2 
Sjukdomsförebyggande arbete 

Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– kunna vägleda patienter i frågor om 
levnadsvanor i syfte att  

– förebygga uppkomsten av  sjukdomar 
som grundar sig i en  eller flera 
levnadsvanor 

– förbättra prognosen hos patienter 

med sjukdom som grundar sig i en 

eller flera levnadsvanor  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning   
Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser   
Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda  kompetenskrav 
utfärdat  
av kursledare eller 

handledare 
Allmänna råd  

Deltagande i större  
yrkesrelaterad  

sammankomst 
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Delmål b3 Läkemedel Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– kunna anpassa läkemedels- 
behandlingen efter patientens ålder, 
kön, vikt, njur- och leverfunktion samt 
eventuell samsjuklighet och övrig 
medicinering  

– kunna bedöma risker för  interaktioner 
och biverkningar  vid 
läkemedelsbehandling 

– kunna samarbeta med patienter  och 
närstående för att uppnå   
följsamhet till   
läkemedelsbehandlingen  

– kunna samverka med andra aktörer i 
vårdkedjan om patientens  
läkemedelsbehandling 

– kunna kritiskt granska och värdera 
information om läkemedel 

– uppvisa kunskap om läkemedels 
inverkan på miljön 

– uppvisa kunskap om  hälsoekonomiska 

aspekter av  läkemedelsbehandling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning   
Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser   
Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda  kompetenskrav 
utfärdat  
av kursledare eller 

handledare 

 
Delmål b4 
Försäkringsmedicin 

Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– kunna tillämpa metoder inom  
försäkringsmedicin som en del av 
behandlingen av den enskilda 
patienten  

– kunna samverka i  

försäkringsmedicinska frågor som  

rör den enskilda patienten med 

aktörer inom och utanför hälso-  

och sjukvården 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning   
Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser   
Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda  kompetenskrav 
utfärdat  
av kursledare eller 

handledare 
Allmänna råd  

Deltagande i större  
yrkesrelaterad  

sammankomst 
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Delmål b5  
Palliativ vård i livets slutskede 

Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– kunna identifiera behov av och  initiera 
palliativ vård i livets slutskede  

– kunna genomföra brytpunktssamtal 
med patienter och närstående  

– kunna tillämpa grundläggande principer 

för palliativ symtomlindring med 

beaktande av fysiska, psykiska, sociala 

och existentiella behov  

Klinisk tjänstgöring under 
handledning  
alternativt auskultation    

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser   
Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda  kompetenskrav 
utfärdat  
av kursledare eller 

handledare 
Allmänna råd  

Deltagande i seminarium 

Deltagande i större  
yrkesrelaterad 
sammankomst 

Medsittning 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål c 

Den specialistkompetenta läkaren ska 

• behärska identifiering, prioritering, stabilisering och behandling  av patienter med instabila 

vitalfunktioner och livshotande  sjukdomstillstånd, och  

• kunna självständigt prioritera, utreda och utifrån en  sannolikhetsbedömning behandla patienter i 

alla åldrar och  med alla kontaktorsaker som förekommer på en akutenhet.  

För detta krävs en förmåga att tillämpa epidemiologiska kunskaper och att verka preventivt.  

Vidare ska den specialistkompetenta läkaren ha förmåga att  värdera risker och nytta med 

olika handläggningsalternativ  ur ett etiskt perspektiv, ett patientsäkerhetsperspektiv och  ett 

logistiskt perspektiv. 

Den specialistkompetenta läkaren ska även kunna 

• ansvara för medicinskt säkra transporter samt planera uppföljning både inom och utanför den egna 

sjukvårdsenheten, och  

• leda vårdinsatser och resursfördelning samt kontinuerligt  anpassa dem efter både den enskilda 

patientens och hela  enhetens varierande behov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’’ 



Akutsjukvård 
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Delmål c1  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– behärska identifiering och  

handläggning av livshotande,  eller 

potentiellt livshotande,  tillstånd hos 

patienter i alla  åldrar 

Klinisk tjänstgöring 

under handledning  vid 

en eller flera enheter 

som bedriver sådan 

verksamhet eller 

handlägger sådana 

ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter  

och uppfyllda  

kompetenskrav  utfärdat 

av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser   
Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av kursledare 

eller handledare  

Allmänna råd  

Medsittning 

Träning i simulerad miljö  

 

Delmål c2   Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– behärska bedömning av medicinsk 

angelägenhetsgrad hos patienter i alla 

åldrar och kunna prioritera  mellan 

vårdsökande 

Klinisk tjänstgöring 

under handledning  vid 

en eller flera enheter 

som bedriver sådan 

verksamhet eller 

handlägger sådana 

ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser   
Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av kursledare 

eller handledare  

Allmänna råd  

Medsittning 

Träning i simulerad miljö  
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Delmål c3  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– behärska värdering av symtom 
utifrån differentialdiagnostiska  
kunskaper för patienter i alla  åldrar   

– behärska sannolikhetsbedömning  

för olika tillstånd utifrån den  

information som är tillgänglig 

Klinisk tjänstgöring 

under handledning  vid 

en eller flera enheter 

som bedriver sådan 

verksamhet eller 

handlägger sådana 

ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser   
Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av kursledare 

eller handledare  

Allmänna råd  

Medsittning 

Teoretiska studier 

Träning i simulerad miljö 

 

Delmål c4  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– behärska akut smärtbehandling  för 

patienter i alla åldrar och  att 

anpassa smärtlindringen efter 

förväntad intensitet och duration  

av smärta 

Klinisk tjänstgöring 

under handledning  vid 

en eller flera enheter 

som bedriver sådan 

verksamhet eller 

handlägger sådana 

ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd  

Medsittning 

Teoretiska studier 

Träning i simulerad miljö 
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LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 13 
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Delmål c5  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– behärska akuta diagnostiska och 
terapeutiska färdigheter för  patienter 
i alla åldrar  

– behärska enhetens  medicintekniska 

utrustning 

Klinisk tjänstgöring 

under handledning  vid 

en eller flera enheter 

som bedriver sådan 

verksamhet eller 

handlägger sådana 

ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser   
Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av kursledare 

eller handledare  

Allmänna råd  

Medsittning 

Träning i simulerad miljö 

 

Delmål c6  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– behärska kunskapen om aktuella  
riktlinjer för initial behandling av vanligt 
förekommande akuta  diagnoser och 
tillstånd hos  patienter i alla åldrar  

– ha kunskap om andra specialiteters 

verksamhet som är relevant för ett 

multidisciplinärt arbetssätt 

Klinisk tjänstgöring 

under handledning  vid 

en eller flera enheter 

som bedriver sådan 

verksamhet eller 

handlägger sådana 

ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd  

Medsittning 

Träning i simulerad miljö 
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LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 14 
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Delmål c7  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– behärska risk–nyttavärdering för 

olika handläggningsalternativ ur  

ett medicinskt, etiskt och logistiskt 

perspektiv samt ur ett  

patientsäkerhetsperspektiv  för 

patienter i alla åldrar 

Klinisk tjänstgöring 

under handledning  vid 

en eller flera enheter 

som bedriver sådan 

verksamhet eller 

handlägger sådana 

ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Självständigt skriftligt  
arbete enligt  

vetenskapliga  principer 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Allmänna råd  

Medsittning  

Träning i simulerad miljö 

 

Delmål c8  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– behärska prehospital handläggning av 
patienter i alla åldrar  

– behärska prehospitalt vårdteamarbete 

Klinisk tjänstgöring 

under handledning  vid 

en eller flera enheter 

som bedriver sådan 

verksamhet eller 

handlägger sådana 

ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd  

Träning i simulerad miljö 

Vårdteamarbete 
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LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 15 
SOCIALSTYRELSEN 

Delmål c9  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– behärska att leda arbetet på  en 
akutenhet och använda  tillgänglig 
kompetens och  tillgängliga 
resurser  

– kunna leda det medicinska arbetet 

prehospitalt och vid katastrof- och 

masskadesituationer 

Klinisk tjänstgöring 

under handledning  vid 

en eller flera enheter 

som bedriver sådan 

verksamhet eller 

handlägger sådana 

ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser   
Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av kursledare 

eller handledare  

Allmänna råd  

Medsittning 

Teoretiska studier 

Träning i simulerad miljö 

 

Delmål c10  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– behärska att ansvara för patientens 
medicinska säkerhet tills ansvaret  tagits 
över av annan vårdgivare, också under 
transporter 

– kunna handlägga normal  förlossning  

– ha kunskap om vanliga  komplikationer 

vid graviditet  och förlossning 

Klinisk tjänstgöring 

under handledning  vid 

en eller flera enheter 

som bedriver sådan 

verksamhet eller 

handlägger sådana 

ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd  

Medsittning 

Träning i simulerad miljö 

Vårdteamarbete 
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Delmål c11  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– behärska samverkan med  
samhällets resurser utanför  hälso- 
och sjukvården, särskilt  när det 
gäller missbruk respektive barn som 
far illa 

– kunna vidta adekvata åtgärder  vid 

misstanke om att barn far illa 

Klinisk tjänstgöring 

under handledning  vid 

en eller flera enheter 

som bedriver sådan 

verksamhet eller 

handlägger sådana 

ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser   
Intyg om genomförda 
utbildningsaktiviteter och 
uppfyllda kompetenskrav 
utfärdat  
av kursledare eller 

handledare 
Allmänna råd  

Deltagande i  seminarium 

 

Delmål c12  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– kunna identifiera epidemiologiska 

förändringar och behärska  preventiva 

åtgärder för  akutenhetens patienter 

Klinisk tjänstgöring 

under handledning  vid 

en eller flera enheter 

som bedriver sådan 

verksamhet eller 

handlägger sådana 

ärenden 

Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd  

Deltagande i  seminarium  

Teoretiska studier 

 

 
Delmål c13  Utbildnings- aktiviteter Uppföljning 

Den specialistkompetenta läkaren ska  

– kunna tillämpa lagar och andra  

föreskrifter som gäller för  specialiteten 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 
Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller flera 

kurser   
Intyg om genomförda 

utbildningsaktiviteter och 

uppfyllda  kompetenskrav 

utfärdat av kursledare 

eller handledare  
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Allmänna råd 

Utbildningsstruktur 

Den huvudsakliga kompetensen inhämtas genom klinisk tjänstgöring på en akutenhet som omfattar 

handläggning av akut sjuka patienter i alla åldrar och med alla förekommande sökorsaker. Enheten 

där huvuddelen av tjänstgöringen sker bör ha verksamhet dygnet runt  och vara i anslutning till 

intensivvårdsverksamheten och den  opererande verksamheten. Klinisk kompetens i akutsjukvård 

som  inte kan erhållas inom den egna enheten bör inhämtas genom  kompletterande 

sidotjänstgöringar. 

En av sidotjänstgöringarna bör ske vid en barnklinik, för att kunna tillgodose barns och ungdomars 

särskilda behov avseende medicinskt omhändertagande och kommunikativa aspekter. 

Utöver klinisk tjänstgöring bör utbildningen omfatta fortlöpande 

• teoretiska studier, till exempel genom självstudier, journal club och gruppdiskussioner 

• praktisk träning, till exempel genom simulering och medsittning 

• återkoppling från handledare och specialistläkarkollegium. 

Det är angeläget att ST-läkaren är engagerad i enhetens undervisning, vetenskapliga projekt och 

kvalitetsarbete.  

ST-läkaren bör tidigt i utbildningen tränas i att identifiera livshotande tillstånd och i att kunna 

fungera i vårdteamets strukturerade  omhändertagande av de svårast sjuka. Därefter bör utbildningen  

inriktas på handläggning av patienter utifrån söksymtom med  utveckling av skicklighet i 

differentialdiagnostik och  sannolikhetsbedömning. Utbildningen i ledarskap bör ske  gradvis, från 

ledarskap i det enskilda patientärendet, till förmågan  att styra resurser och processer på akutenheten 

eller prehospitalt. 


