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Uppdatering Målbeskrivningen

� Minimitider bl.a. 4år inom KITM
� Checklistor 

� ST –läkarna självständigt skall utföra 
våra vanligaste analysmetoder

� ROTEM / TEG

� Ref.litteratur



”KUST” projekt
Kursämnen under ST

Kursämnen ska beskriva den kompetens 
som ST-läkare förväntas förvärva i 
kursform. 

� Rätt kurser vid rätt tillfälle. 

� Innehållet överensstämmer 
◦ målbeskrivningarna i föreskriften 



Nationella Diagnostiska prov för 
ST i KITM

� Första provet våren 2014

� Årligt återkommande

� Stöd för uppföljning bedömning av 
kompetensutveckling och modifieringar av 
utbildningsprogram



UU: Skandinaviskt samarbete

Två telefonmöten

� Planerade kurser
� Länkar till varandras hemsidor/kurser
� Gemensamt rullande schema för kurser



ST-kurser HT2013-VT 2014

� Allergi och Autoimmunitet 
laboratoriediagnostik Sthlm

� Immunhematologi Lund

Övr kurser
� SLIPI immunbristmöte Sthlm
� Primär immunbrist steg 1
� Norska och Danska kurser



Inventering av ST-läkare 2014

� 19 ST-läkare 

� 3 Vikarierande UL



Socialstyrelsen och LIPUS

� Socialstyrelsen övertog SK-kurser 1 jan 
2013

� LIPUS startade 1 mars AB i LF regi
◦ Certifiering av kurser
◦ SPUR: Agneta Seger-Molén Linköping 
samordnare



Socialstyrelsen; Febe Westberg

� 1. Specialitetsindelningen revideras 
◦ Struktur och 6 Nya specialiteter

� 2. Målbeskrivningarna revideras 
◦ Strukturen, LM stärkt kompetens och ex Förändrade krav på kurs. 
Stort arbete för varje specialistförening

� 3. Författningen föreskriftprojekt

� 4. 3;e landsordning ses över 



SoS Specialitetsindelningen

� Struktur
◦ Basspecialiteter och Tilläggsspecialitet

Gemensam 
kunskapsbas

Grenspecialiteter blir basspecialiteter. 

•Kirurgiska och internmedicinska
•Medicinsk radiologi och klinisk fysiologi
•öron-, näs- och halssjukdomar och hörsel- och balansrubbningar

Basspecialitet
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Ny författning/Föreskriftprojekt

� Nya föreskriften, målbeskrivningar mm 
planeras träda i kraft 20150101. 
Övergångsregler

� Sommaren 2014 skall förslaget skickas ut 
på remiss till professionen och övriga 
intressenter.



Studierektorkonferens 
LF; Eva Engström Thomas Parker

ST tjänstgöring

� Problem kring; 
◦ Handledarutbildn: Förnyad vart 5:e år
◦ Förstärkning av rollen som Studierektor

◦ Bedömning: Bedömningsmoment Medsittning, 
föreläsning, Ledarskap…

◦ Återkoppling

� Kurser till delmål i rätt tid!



Svenska-Kurser 2014-2015

� Afereser HT 2015, Stockholm
� Hemoterapi 2015 Uppsala

� PID steg 2 maj Stockholm
� Hematologi i klinisk praxis okt Uppsala



Målbeskrivningen; Ragnhild 
Mogren

� A Specialitetsövergrip
◦ Etik, Handledning, Medarbetar, 
Mångfald/jämnlikhet, Hälsoekonomi, Pat säkerhet, 
Med vetenskap, Myndigheter/lagar o regler mm 

� B Specialitetsövergripande avseende LM 
◦ ej för spec med ringa patkontakt; 

� C Specialitetsspecifika delmål



SoS Specialitetsindelningen

� Nya specialiteter

◦ Äldrepsykiatri
◦ Vårdhygien

◦ Palliativ medicin
◦ Arbetsmedicin

◦ Beroendemedicin



Ny författning/Föreskriftprojekt

Bas för revidering av föreskriften

� *ST i teori och praktik*;
◦ 2011 gjordes en undersökning om hur ST 
utbildn enl SOSFS 2008;17 utfallit. 
Handledning, Dokumentation och 
utbildningsstruktur problem

� *Översyn av läkarnas specialitetsindelning 
2012



SK kurser 2015-16

� Dec 13 -Feb 14 förfrågningsundderlag - annons
� Apr-maj Anbudsöppning
� Augusti 2014 publiceras utfall på webben
� Sept 2014 påbörjas nästa upphandling utifrån 
KUST

� Kostnad 2014 28 milj,  2015 22milj!

� Antagning
◦ Krav för ; Svensk leg och Läkare under 
specialistjänstgöring

◦ Prio1 ingen tidigare specialitet, tjänstgöring efter leg ( 
vissa kurser om kortast tid!)



LIPUS

� Kurscertifiering

� Enl gällande etikavtal
� Tydligt syfte/Outcome
� Standardiserad varudeklaration
� Kvalitetshöjande process ; 3 läkare interngranskare vb extern

� SPUR
� Granskar struktur och Process
� Föredömlig, God, Acceptabel, Oacceptabel
� Bedömning inkl förbättringsåtgärder
� 165 insp./år för att ekonomi ska gå ihop!
� 45-85 000 SEK/Insp

� Granskning av landstingsstyrning, Sjukhus, Större kliniker, specialiteter



Vad har hänt under 2013?

� Socialstyrelsen övertagit SK-kurser
� LIPUS tagit över Certifiering av ST-kurser 
samt SPUR

� UU 
◦ Telefonmöten 8st
◦ Inventering av ST-läk o studierektorer
◦ Uppdatering av målbeskrivning 
◦ Skandinav. samarbete
◦ KUST projekt
◦ Diagnostiskt test

� ST-kurser


