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Utbildningsutskottet (UU) har under året bestått av Stella Larsson, Stockholm, Barbro 
Persson, Uppsala, Johan Rönnelid, Uppsala, Maria Lundgren, Lund och Kerstin Elvin, 
Stockholm (nationell studierektor). Kerstin Elvin har varit sammankallande. 
 
Arbetet har bedrivits genom telefonmöten, ett heldagsmöte, två workshops, ett KITM-
studierektorsmöte samt via mail. 
 

Utskottet har huvudsakligen koncentrerat sitt arbete till att revidera checklistor till de 
specialitetsspecifika delmålen för ST samt att uppdatera litteraturlistan. Den nya 
målbeskrivningen med checklistor, rekommendationer och litteraturlista har publicerats på 
hemsidan www.kitm.se, ”Utbildningsboken enligt 2015 års författning” 
 
Externa möten: 

Deltagit i två nationella workshops för att specificera ST-läkarnas nya 
specialitetsövergripande delmål (a och b). Dessa workshops har skett i läkarförbundets regi 
med representanter från de olika specialiteterna. Rekommendationerna som tagits fram har nu 
godkänts av Socialstyrelsen och kommer finnas tillgängliga på läkarförbundets hemsida till 
hösten. 
 
Två telefonmöten har hållits med våra skandinaviska kolleger då vi uppdaterat planerade 
kurser för ST-läkare i Sverige, Norge och Danmark. Uppdatering av kommande kurser har 
efter dessa möten också gjorts på hemsidan. 
 
Remisser:  

Remisser från Socialstyrelsen angående överensstämmelse av ”Kursämnen under ST” med 
den nya målbeskrivning samt prioritering av dessa kursämnen har behandlats och remissvar 
framlagts till våra båda styrelser.  
 
Kurser: 

Tabell över kurser för våra 12 specialitetsspecifika delmål samt tabell över rullande 
skandinaviska kurser har setts över och uppdaterats på hemsidan. 
 
Kurs i "Blodgivningsbefrämjande arbete och samtalsteknik" är en kompletterande kurs för 
delmål 6 som hålls regionalt på olika håll i landet. Den riktar sig till alla som möter givare. 
Kurserna kan sökas på Vävnadsrådets hemsida under utbildning. 
 
 
 

  



Diagnostiskt prov: 

Ett diagnostiskt prov för alla ST-läkare inom KITM genomfördes för första gången under 
våren 2014 (Karolinska ansvarade). Ett nytt prov för 2015 genomförts av Uppsala. För 
diagnostiska provet 2016 ska Universitetssjukhuset i Lund ansvara. 
 
SPUR: 

Inspektörer för Klinisk Immunologi: Olof Hultgren, Lotta Dahle och Bo Nilsson 
Inspektörer för Transfusionsmedicin: Agneta Seger-Mollén.  Ann-Sofie Liedberg  
SPUR inspektioner ska utföras minst vart 5:e år. Alla våra KITM-kliniker behöver granskas 
inom kort. 
 

Inventering av ST-läkare VT april 2016:  

Totalt 26 underläkare varav 22 ST-läkare i KITM.  
 
ST-studierektorsmöte: 

Ett möte för ST-studierektorer KITM hölls hösten 2015 för att förankra och harmonisera 
tolkningar av och behov av åtgärder med anledning av den nya författningen och den nya 
målbeskrivningen. Gemensamma mallar för bedömning vid specialistkollegium prövas nu. 
Nästa möte planeras till kongressen ”Framtidens specialistläkare” i september. 
 
 


