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FÖRORD
Den 24 juni 2008 fattade Socialstyrelsen beslut om nya föreskrifter och allmänna råd om
läkarnas specialiseringstjänstgöring: SOSFS 2008:17. Därigenom upphävdes SOSFS
1996:26 och 1996:27 på vilka den tidigare versionen av Utbildningsboken från 2005
baserades. Denna text ersätter den tidigare versionen och skall användas av ST-läkare i
anestesi och intensivvård som är legitimerade efter 1 juli 2006. ST-läkare som är
legitimerade före detta datum och som ansöker om specialistkompetens innan 31
december 2013 kan välja att använda Utbildningsboken från 2005. Se kapitel 9 för
detaljer.
Utbildningsboken innehåller
merparten av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd angående läkarnas
specialiseringstjänstgöring, inklusive den kompletta målbeskrivningen för anestesi och
intensivvård (SOSFS 2008:17).
SFAI´s rekommendationer om hur föreskriften kan uppfyllas.
I ett försök att underlätta för läsaren har vi valt att dela upp SOSFS 2008:17 och infoga
relevanta delar i anslutning till passande avsnitt i Utbildningsboken. Text hämtad ur
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd inklusive målbeskrivningen är inramad och
har färgad bakgrund.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
Den del av SOSFS 2008:17 som utgör målbeskrivningen för anestesi och intensivvård är
framtagen av Socialstyrelsen i dialog med SFAI. ”Kompetenskrav för kommunikativ
kompetens, ledarskapskompetens samt kompetens inom medicinsk vetenskap och
kvalitetsarbete” är gemensamt för alla specialiteter.
SFAI´s rekommendationer och tolkning av föreskrifterna.
Dessa rekommendationer syftar till att förklara kompetensmålen, beskriva inlärningssätt
och hjälpmedel vid kompetensbedömning samt ge råd beträffande planering och
genomförande av ST.
I kapitel 2 som närmare beskriver de enskilda delmålen anges ”metoder för lärande” och
”uppföljning”. Under dessa rubriker används termer som är valda av Socialstyrelsen och
är gemensamma för alla specialiteter. De är inte alltid lämpade för delmålen inom
anestesi och intensivvård men kompletteras av SFAI’s rekommendationer.
Alla angivna ”metoder för lärande” och ”uppföljning” skall användas. En metod för
lärande kan användas för att uppnå flera delmål, liksom ett delmål kan uppnås genom
flera lärandemetoder.
Under varje delmål i kapitel 2 har vi försökt beskriva kompetensnivån generellt. Detta
kompletteras med exempel på inlärningsmoment. Exemplen utgör ingen komplett lista
över vad ST-läkaren skall lära sig utan visar snarare vilka områden som skall täckas och
vilken nivå som skall uppnås.
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Kapitel 1

Utbildningsbok för
specialisttjänstgöring
i anestesi och intensivvård

Kapitel 1. Övergripande kompetensdefinition
Definition av kompetensområdet
Specialiteten anestesi och intensivvård omfattar pre-, per- och postoperativ vård, anestesi
och smärtlindring vid diagnostiska och terapeutiska procedurer, intensivvård, akut
omhändertagande av patient med allvarlig sjukdom eller skada, prehospital vård och
transportmedicin samt smärtlindring vid akut smärta, förlossning och till cancerpatienter.
Specialiteten karakteriseras av ett tvärprofessionellt förhållningssätt.

Kompetenskrav
Kompetenskrav för medicinsk kompetens
För specialistkompetens i anestesi och intensivvård krävs de kunskaper, färdigheter och
förhållningssätt som fordras för att självständigt kunna arbeta inom specialiteten på
sjukhus med brett spektrum av akutspecialiteter, inklusive förlossningsvård, och med
verksamhet dygnet runt. Detta förutsätter kunskaper och färdigheter i att övervaka,
stödja och återställa kroppens vitala funktioner vid kirurgiska ingrepp, stora skador eller
allvarliga sjukdomar i alla åldersgrupper.
För nytta-riskvärdering krävs, utöver kunskaper om anestesiologi och medicinsk teknik,
även kännedom om sjukdomslära, diagnostiska tekniker och terapeutiska metoder.
Kompetenskravet innefattar att kunna leda arbetet kring kritiskt sjuka patienter inom och
utanför sjukhuset. Här ingår prioritering av patienter med olika sjukdomar eller skador
och stabiliserande behandling under transport.
En viktig kompetens är att kunna hantera komplexa, akuta situationer adekvat och att ha
förmåga till etiskt beslutsfattande vid livshotande tillstånd.

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 språk, etnicitet, sexuell
läggning och religion samt genus.
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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.
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, 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.
Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete
Medicinsk vetenskap
Den specialistkompetenta läkaren ska ha förmåga till ett medicinskt vetenskapligt synoch förhållningssätt, kunskap om forskningsmetodik, inklusive epidemiologiska
grundbegrepp, samt om metoder för evidensbaserad medicin och granskning av
vetenskaplig information
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Utbildningsstruktur
Det är av största vikt att tjänstgöringen förläggs till vårdenheter så att ST-läkaren kan nå
de uppsatta utbildningsmålen, vilket beroende på sjukvårdstrukturen kan innebära en
eller flera enheter. Vårdenheterna där huvuddelen av tjänstgöringen sker bör ha anestesioch intensivvårdsverksamhet med sjukhusbunden jour och ST-läkaren bör ingå i sådan
jourlinje.
En introduktionsperiod bör ägnas åt klinisk verksamhet inom anestesi och intensivvård.
Målet är att självständigt kunna handlägga rutinanestesi med tillhörande perioperativ
vård. Perioden syftar till att skaffa sig kompetens för att gå sjukhusbunden jour.
Tiden därefter bör ägnas åt fördjupning inom anestesi och intensivvård samt
sidoutbildning. Anestesitjänstgöringar som bör ingå är perioperativ vård i samband med
bukkirurgi, kärlkirugi, ortopedi, trauma, obstetrik och öron-, näs- och halskirurgi.
Sista delen av utbildningen bör innefatta sammanhängande längre placeringar på
intensivvårdsavdelning och inom specialanestesi. En del av intensivvårdsplaceringen bör
ske på multidisciplinär intensivvårdsenhet. Med specialanestesi förstås här thorax-,
neuro- och barnanestesi.
Sidoutbildning bör komplettera huvudutbildningen i anestesi och intensivvård och STläkarens tidigare erfarenhet. Målet är att uppnå insikt i sjukdomar som innebär ökad
perioperativ risk och de som har relevans för intensivvården. En därigenom ökad
förståelse för den egna och andra specialiteters verksamhet och synsätt ger möjligheter
till ett väl fungerande samarbete.
Under hela utbildningen varvas praktik med teori. Tjänstgöringsperioderna bör vara
sammanhängande. Den teoretiska utbildningen bör ske genom självstudier, undervisning
på kliniken samt deltagande i kurser och vetenskapliga möten.
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Kapitel 2. Delmål
Här följer de 20 delmål som hämtats ur SOSFS 2008:17. Delmål 1 - 12 avser medicinsk
kompetens och har utarbetats av Socialstyrelsen i dialog med SFAI. De är specifika för ST i
anestesi och intensivvård. Delmål 13 - 15 avser kommunikativ kompetens, delmål 16 - 18
ledarskapskompetens och 19 - 20 kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete. Delmål 13 - 20 är gemensamma för alla specialiteter.
Texten under varje delmål är SFAI’s förklaring och specifikation av den kompetensnivå
den specialistkompetenta läkaren förväntas uppnå. För varje delmål anges olika metoder
för lärande och uppföljning. Samtliga metoder ska användas. Metoder för lärande finns
beskriva i kapitel 3 och uppföljningsmetoder finns beskrivna i kapitel 4.
De termer som används har följande innebörd:
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
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
Ha kunskap om - genom teoretiska studier och/eller praktisk yrkesutövning ha tillägnat
sig vetande och insikter inom ett område
Ha kännedom om - genom teoretiska studier och/eller praktisk yrkesutövning ha
tillägnat sig visst vetande inom ett område
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Medicinsk kompetens
Delmål 1

Metoder för lärande

Uppföljning

att behärska tillämpliga
delar av de medicinska och
naturvetenskapliga
grundvetenskaperna

kurs

intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

teoretiska studier

Den specialistkompetenta läkaren skall behärska
Anatomi, fysiologi och patofysiologi relevant för specialiteten avseende cirkulations- och
respirationsorgan, centrala och perifera nervsystemet, autonoma nervsystemet, njurarna,
levern, gastrointestinalkanalen, de endokrina organen samt basal inflammation,
koagulation och metabolism.
Farmakologi, d v s farmakokinetik, farmakodynamik, biverkningar, interaktioner och
toxikologi för läkemedel som är i allmänt bruk inom anestesi och intensivvård.
Den specialistkompetenta läkaren skall ha kunskap om
Fysik: basal kunskap om de av fysikens lagar som är av betydelse för anestesiarbetet
såsom; gas-, tryck och flödeslagar.
Fysiologisk bakgrund till olika typer av smärta.
Grundläggande farmakogenetik.
Kemi: basal kunskap i kemi/biokemi som är av betydelse för fysiologi, patofysiologi och
farmakologi.
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Delmål 2

Metoder för lärande

Uppföljning

att behärska den
medicinsk-tekniska
utrustning som används
inom specialiteten

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

teoretiska studier

Den specialistkompetenta läkaren ska behärska medicinteknisk utrustning som används
frekvent inom specialiteten samt sådan utrustning som används mer sällan men är
viktig att behärska i akuta situationer. Detta innebär
att använda utrustningen på ett säkert sätt. För utrustning där funktionsavbrott
innebär en fara för patienten innefattar det felsökning och åtgärder av enklare fel
att på utrustning där så behövs göra inställningar för att optimera resultatet/utdata i
form av mätvärden, behandlingseffekt, bild, etc
att korrekt tolka resultat/utdata samt känna till och undvika vanliga felkällor
Exempel på utrustning den specialistkompetenta läkaren skall behärska
anestesiapparat och ventilator samt utrustning för NIV/CPAP
pulsoximeter
kapnograf
defibrillator
utrustning för tryckmätning
utrustning för mätning av hjärtminutvolym
utrustning för bedömning av neuromuskulär transmission
utrustning för nervstimulering
Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om övrig medicinteknisk utrustning
som förekommer i allmänt bruk i specialiteten samt utrustning som används i
angränsande specialiteter men har inverkan på anestesiologens arbetsområde. Detta
kan beroende på vilken utrustning som åsyftas innebära
att ha tillräckliga teoretiska kunskaper om användningsområde och risker för att
undvika att fara för patient eller skada på utrustningen uppkommer
att kunskapsnivån är tillräcklig för bruk av utrustningen med stöd tillgängligt
att ha tillräckliga kunskaper för att kunna introduceras på enhet där utrustningen är i
frekvent bruk
Exempel på utrustning den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om
utrustning för ”Continuous Renal Replacement Therapy” (CRRT)
ultraljudsutrustning
utrustning för analys av andningsgaser
utrustning för blodåtervinning
pacemaker och ICD-utrustning
utrustning för barnåterupplivning
10
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Delmål 3

Metoder för lärande

Uppföljning

att behärska
riskbedömning och
perioperativ vård vid
såväl kirurgiska ingrepp
som vid diagnostiska och
terapeutiska procedurer

klinisk tjänstgöring under
handledning vid enhet där
sådan verksamhet bedrivs

intyg om godkänd klinisk
tjänstgöring och uppnådd
kompetens utfärdat av
aktuell handledare
intyg om godkänd kurs utfärdat
av kursledare

kurs
medsittning
teoretiska studier

Den specialistkompetenta läkaren skall behärska
preoperativ bedömning av alla patienttyper och att ordinera lämplig anestesimetod. I
detta ingår att bedöma när patient behöver remitteras till högspecialiserad enhet
bedömning av luftvägar och att identifiera riskfaktorer för en svår luftväg
ordination av vilka preoperativa undersökningar som är indicerade vid olika
sjukdomstillstånd, inför olika ingrepp, liksom att kunna tolka resultaten av dessa.
planering av preoperativ optimering, anestesi och postoperativ vård
bedömning av psykologiska, fysiologiska, farmakologiska och farmaceutiska faktorer
som styr val och dosering av läkemedel som ges preoperativt. Kunna väga dessa mot
den enskilde patientens behov och planerad anestesi och kirurgi
förebyggande och behandling av anestesimetodernas vanligare biverkningar och
komplikationer
förebyggande och behandling av anestesimetodernas mer ovanliga men kända och
välstuderade komplikationer
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Delmål 4

Metoder för lärande

Uppföljning

att behärska diagnostiska
och terapeutiska
metoder samt nyttariskvärdering

klinisk tjänstgöring under
handledning vid enhet där
sådan verksamhet bedrivs
kurs

intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens
utfärdat av aktuell handledare
intyg om godkänd kurs utfärdat
av kursledare

medsittning
teoretiska studier

Den specialistkompetenta läkaren skall behärska de diagnostiska och terapeutiska
procedurer som är i frekvent bruk inom anestesi och intensivvård, samt mer ovanliga
procedurer som behövs för att fungera i akuta situationer. Detta innefattar att kunna
värdera procedurens indikation vid det aktuella tillståndet i förhållanden till tidsförlopp,
förväntad nytta, bieffekter samt risker.
Exempel på procedurer den specialistkompetenta läkaren skall behärska
vätske- och blodkomponentbehandling
inläggande av perifera och centrala intravasala katetrar inklusive intraosseös infart
mätning och övervakning av intravasala tryck, flöden och saturation
hantering av den svåra luftvägen inklusive nödkoniotomi
elkonvertering
pleuradränage
Exempel på procedurer den specialistkompetenta läkaren skall ha kunskap om
perkutan tracheostomi
jet-ventilation
hjärteko
CRRT, hemodialys
en-lungs-ventilation
perikardiocentes
Den specialistkompetenta läkaren ska ha kännedom om procedurer som används på
högspecialiserade enheter, för att vid rätt tidpunkt och på ett adekvat sätt kunna
remittera för vidare vård.
Exempel på procedurer den specialistkompetenta läkaren skall ha kännedom om
mekanisk cirkulationsstödjande terapi
leverassist (MARS)
ECMO
cerebral perfusionsövervakning
högfrekvent ventilation (HFPPV/ HFOV)
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Delmål 5

Metoder för lärande

Uppföljning

att behärska anestesin vid
kirurgiska ingrepp och vid
diagnostiska och
terapeutiska procedurer

klinisk tjänstgöring under
handledning vid enhet där
sådan verksamhet bedrivs

intyg om godkänd klinisk
tjänstgöring och uppnådd
kompetens utfärdat av
aktuell handledare
intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

kurs
medsittning
teoretiska studier

Den specialistkompetenta läkaren skall behärska genomförandet av anestesi med
hänsyn till patientens ålder, allmäntillstånd, aktuell och komplicerande sjukdom, det
planerade ingreppet, kirurgens önskemål, egen kompetens, det förväntade
postoperativa förloppet och möjliga komplikationer.
Exempel på vad den specialistkompetenta läkaren ska behärska
intravenös anestesi
inhalationsanestesi
epiduralanestesi på lumbal och thorakal nivå
spinalanestesi
blockad av perifera nerver
intravenös regional anestesi av extremiteter samt infiltrations- och ytanestesi
sedering
anestesi och sedering till friska barn >1år (10 kg)
Den specialistkompetenta läkaren skall ha kunskap om
anestesi till barn < 1 år (10 kg)
sacralblockad
Den specialistkompetenta läkaren skall ha kännedom om
kontrollerad hypotension
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Delmål 6

Metoder för lärande

Uppföljning

att kunna handlägga
intensivvård vid
medicinska och
kirurgiska
sjukdomstillstånd

klinisk tjänstgöring under
handledning vid enhet som
handlägger dessa tillstånd

intyg om godkänd klinisk
tjänstgöring och uppnådd
kompetens utfärdat av aktuell
handledare
intyg om godkänd kurs utfärdat
av kursledare

kurs
medsittning
teoretiska studier

Övergripande målsättning är att den specialistkompetenta läkaren skall behärska det
initiala omhändertagandet av en patient med sviktande vitala funktioner, ha kunskap
om den multidisciplinära intensivvården samt leda intensivvårdslaget. Av särskild vikt
är att skaffa sig en stor vana av att kliniskt undersöka och bedöma patienter med olika
grad av svikt i vitala funktioner för att rätt kunna bedöma behov av och nivå på
fortsatta vårdinsatser.
Nedan följer exempel på tillstånd den specialist kompetente läkarens skall ha kunskap
om. Kravet på kompetensnivå är att kunna handlägga tillståndet ifråga om inget annat
definieras.
A-HLR
behärska aktuell algoritm för hjärtlungräddning i alla åldrar och kunna agera adekvat i
såväl prehospital miljö som på sjukhus
Akuta endokrina rubbningar
diabetisk ketoacidos och hyperosmolärt syndrom
mb Addison
Akuta neurologiska tillstånd
total hjärninfarkt
konfusion och koma
initial handläggning av spinala skador och spinal chock
initial handläggning av neurotrauma och andra tillstånd med högt intrakraniellt tryck
initial handläggning av stroke och subarachnoidalblödning
initial handläggning av status epileptikus
Andningsvård
behärska etablering och upprätthållande av fri luftväg
behärska oxygenbehandling
behärska ventilatorbehandling, invasiv och non-invasiv
behärska akut respiratorisk insufficiens samt akutisering av kronisk respiratorisk
insufficiens
skötsel av tracheostomi
behärska diagnostik och behandling av pneumo- och hemothorax
lungemboli
ARDS
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Cirkulationsbehandling
cirkulatorisk utvärdering och optimering vid hotande eller manifest chock
initial handläggning av hjärtinfarkt, hjärtarytmier, hjärtsvikt och hjärttamponad
initial handläggning av ischemisk hjärtsjukdom
Infektion/inflammation
handläggning av akuta svåra infektioner
nosokomiala infektioner och deras prevention
initial handläggning av patient med multiresistent smitta
initial handläggning av infektion hos patient med immunosuppression
Njursvikt
akut njursvikt samt preventiva strategier
Nutrition och vätskebalans
behärska nutritions- och vätskebehandling
Övrigt
behärska handläggning av akuta allergiska tillstånd
behärska tolkning och behandling vid syra -basrubbningar
behärska tolkning och behandling av elektrolytrubbningar
initial handläggning av intoxikationer
initial handläggning av pankreatit
initial handläggning av brännskada
initial handläggning av drunkning och drunkningstillbud
initial handläggning av preeklampsi/eklampsi
initial handläggning av multitrauma hos vuxna och barn
hypo- och hypertermi; inducerad och accidentell
initial handläggning vid leversvikt, akut och kronisk
initial handläggning vid multiorgansvikt
identifiera och handlägga vården av en eventuell organdonator.
Exempel på tillstånd den specialistkompetenta läkaren skall ha kännedom om
beräkning och utformning av nutrition och vätskebalans utifrån aktuellt status hos barn
diagnostik och terapi vid autoimmuna tillstånd

15
Delmål 1 - 12 Medicinsk kompetens

Kapitel 2

Utbildningsbok för
specialisttjänstgöring
i anestesi och intensivvård
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Metoder för lärande

Uppföljning

att behärska ett
professionellt
förhållningssätt mot
patienter och närstående i
samband med etiskt
beslutsfattande vid
livshotande tillstånd samt
vid avslutande av
behandling

klinisk tjänstgöring under
handledning vid enhet som
handlägger dessa tillstånd

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

diagnostik- och
behandlingskonferens
medsittning

Den specialistkompetenta läkaren ska
arbeta kontinuerligt med sitt professionella och läkaretiska förhållningssätt, med målet
att kunna fatta självständiga beslut av medicinsk etisk natur samt utveckla sin
empatiska förmåga
utveckla förmåga till helhetssyn på patienten utifrån de mänskliga rättigheterna,
vårdetiska principer (icke skada, autonomi, göra gott samt rättvisa), vetenskap och
beprövad erfarenhet, och med kollegial omtanke och resursmedvetenhet
kunna fatta beslut om begränsning av behandlingsåtgärder
respektera och tillämpa etiska principer
Den specialistkompetenta läkaren skall ha kunskap om
relevanta sekretessregler (exempelvis gentemot media och närstående)
hur man genomför ett uppföljningssamtal med närstående till avlidna patienter
grundläggande medicinsk-etiska begrepp (icke skada, autonomi, göra gott samt
rättvisa) och deras tillämpning inom anestesi och intensivvård
handläggningen av och kommunikation kring potentiella organ- och vävnadsdonatorer
riktlinjer för och lagstiftning kring avslutande av behandling
konfidens och skydd av information - legala och etiska problem
hantering av information
etiska och legala problem gällande den beslutsinkompetente patienten
Den specialistkompetenta läkaren skall ha kännedom om
olika kulturers och religioners syn på beslut i etiska frågor
tillgängliga källor med information om olika kulturella och religiösa föreställningar om
livshotande sjukdomar och död
Se även delmål 13
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Delmål 8

Metoder för lärande

Uppföljning

att behärska bedömning
och behandling av akut
smärta och
förlossningssmärta samt
att initialt kunna
handlägga cancersmärta

klinisk tjänstgöring under
handledning vid enhet som
handlägger dessa tillstånd

intyg om godkänd klinisk
tjänstgöring och uppnådd
kompetens utfärdat av aktuell
handledare
intyg om godkänd kurs utfärdat av
kursledare

kurs
medsittning
teoretiska studier

Den specialistkompetenta läkaren skall behärska
regionalanestesi vid förlossningssmärta
smärtanalys för att differentiera och styra behandling vid akut smärta
Den specialistkompetenta läkaren skall initialt kunna handlägga
akuta smärttillstånd inklusive cancersmärta
patient med kronisk smärta vid tillkomst av akut smärta
regionala blockader vid akut smärta
Den specialistkompetenta läkaren skall ha kännedom om
behandlingsalternativ vid cancersmärta
andra förekommande smärtlindringsmetoder vid förlossningssmärta
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Delmål 9

Metoder för lärande

Uppföljning

att behärska
omhändertagandet av
svårt sjuk och skadad
patient samt att kunna
handlägga komplexa och
akuta situationer under
stress

klinisk tjänstgöring under
handledning vid enhet som
handlägger dessa tillstånd

intyg om godkänd klinisk
tjänstgöring och uppnådd
kompetens utfärdat av aktuell
handledare
intyg om godkänd kurs utfärdat
av kursledare

kurs
träning i simulerad miljö
teoretiska studier

Anestesiologen måste snabbt kunna anpassa sig till nya situationer och fatta snabba
beslut på ett ibland otillräckligt beslutsunderlag. Risk för incidenter, tillbud och
felbedömningar finns. I mötet med patienter bevittnas ibland traumatiska händelser
och livstragedier.
ST-läkaren behöver i efterhand bearbeta många av dessa situationer för att få
förklaringar, återkoppling och bekräftelse. En lugn och förtroendefull reflexion kan
bringa klarhet och bidra till att ST-läkaren lär sig ett eget sätt att hantera dessa
komplexa situationer.
Den specialistkompetenta läkaren ska (behärska)
samarbeta i ett arbetslag med olika personalkategorier och specialiteter och kunna
leda arbetslaget i akuta situationer
prioritera undersökningar och behandlingar i akuta situationer
hantera egen och andras stress
ta initiativ, prioritera, besluta, delegera och utföra medicinska och administrativa
åtgärder när situationen så kräver
Den specialistkompetenta läkaren skall ha kunskap om och förståelse för
olika typer av uppföljningssamtal (t.ex. ”debriefing”) efter avslutade arbetsuppgifter
sina egna reaktioner i stressade situationer
behovet av en strategi att hantera egen och andras stress i akuta situationer
principerna för ”Crisis Management” och konfliktlösning i akuta situationer
principerna för det svåra samtalet
se även delmål 14+17
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Delmål 10

Metoder för lärande

Uppföljning

att kunna handlägga patient
på skadeplats och utanför
vårdenhet, transport av
patient med sviktande
vitalfunktioner mellan och
inom sjukhus samt att ha
goda kunskaper i
katastrofmedicin

klinisk tjänstgöring
under handledning vid
enhet som handlägger
dessa tillstånd
kurs

intyg om godkänd klinisk
tjänstgöring och uppnådd
kompetens utfärdat av aktuell
handledare
intyg om godkänd kurs utfärdat
av kursledare

träning i simulerad miljö
teoretiska studier

Den specialistkompetenta läkaren skall behärska
undersökning och bedömning av patientens vitalfunktioner i avsaknad av diagnostisk
utrustning
understödja sviktande vitalfunktioner utan avancerad medicinsk-teknisk utrustning
planering och genomförande av markbundna transporter inom och mellan sjukhus av
patienter med svikt i vitala funktioner
säkerhetsrisker och skyddsåtgärder då man arbetar i radiologisk miljö, i magnetfält,
eller på skadeplats
Den specialistkompetenta läkaren skall ha kunskap om
hur olika miljöer, såsom värme, kyla, lufttryck, strålning, acceleration påverkar
patientens fysiologi och tillstånd samt den övervakningsutrustning som används och
dess praktiska tillämpning
lokal och regional katastrofberedskap, dess organisation och uppgifter för att kunna
arbeta såväl praktiskt medicinsk som att delta i stabsarbete
katastrofmedicinska principer för bedömning och handläggning
Den specialistkompetenta läkaren skall ha kännedom om
planering och genomförande av flygtransporter av patienter med svikt i vitala
funktioner
internationella katastroforganisationer
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Delmål 11

Metoder för lärande

Uppföljning

att kunna handlägga
patienter inom minst ett
specialanestesiområde
med tillhörande
intensivvård samt att ha
kunskap om de övriga

klinisk tjänstgöring under
handledning vid enhet där
sådan verksamhet bedrivs

intyg om godkänd klinisk
tjänstgöring och uppnådd
kompetens utfärdat av
aktuell handledare
intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

kurs
medsittning
teoretiska studier

ST-läkaren måste tjänstgöra inom minst ett specialanestesi och intensivvårdsområde.
Den kunskapsnivå som alla skall uppnå finns under övriga delmål. Kurs är obligatorisk
inom de områden inom vilka ST-läkaren inte tjänstgör.
Exempel på målbeskrivning att använda vid specialanestesitjänstgöring kommer att
finnas på SFAI’s hemsida.

Delmål 12

Metoder för lärande

Uppföljning

att ha kunskap om andra
specialiteters verksamhet
och synsätt relevant för
ett multidisciplinärt
arbetssätt

klinisk tjänstgöring under
handledning där sådan
verksamhet bedrivs

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

Sidoutbildning bör komplettera huvudutbildningen i anestesi och intensivvård och STläkarens tidigare erfarenhet.
Den specialistkompetenta läkaren skall ha kunskap om
Sjukdomar som innebär ökad perioperativ risk och de som har relevans för
intensivvården
Strategi
Tydliga mål skall före sidoutbildningens början fastställas genom en överenskommelse
mellan ST-läkaren och dennes handledare å ena sidan, samt
utbildningsansvarig/studierektor/verksamhetschef på den sidoutbildande kliniken å den
andra. Handledare på moderkliniken följer sidoutbildningens kvalitet genom regelbunden
kontakt med ST-läkaren.
Sidoutbildningen avslutas med utvärdering och intygande av uppnådd kompetensnivå.
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Kommunikativ kompetens
Kommunikativ kompetens avser förmågan att skapa medmänskliga relationer och att
effektivt utbyta information med patienter, anhöriga, och medarbetare. God
kommunikation är en förutsättning för att kunna ge god vård: säker, i rätt tid,
ändamålsenlig, jämlik, patientfokuserad och kunskapsbaserad.
Ändamålsenlig kommunikation är nödvändig för att få fram korrekt information från
och överföra information till patienter och deras anhöriga. Kommunikativ kompetens är
av kritisk betydelse för att få kännedom om patientens förståelse av, bekymmer för och
förväntningar om sitt sjukdomstillstånd och vården.
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

medsittning

Den specialistkompetenta läkaren ska (behärska)
skapa ändamålsenliga relationer med patienter och anhöriga i centrum, vilka
karaktäriseras av empati, förtroende, tillit, och konfidens
uppmärksamma egna och andra människors reaktioner och känslomässiga behov
ge tid för reflektion och för att klarlägga tvetydigheter
lyssna och på ett målinriktat sätt utbyta nödvändig information med patienter och
anhöriga med hänsyn tagen till språk, etnicitet, sexuell läggning, religion, genus, ålder,
socialt stöd och emotionell påverkan av sjukdomstillståndet
hålla en adekvat och flexibel samtalsnivå avseende medicinsk information till olika
patienter och anhöriga, för att på ett känsligt och respektfullt sätt främja ömsesidig
förståelse, diskussion, och patientens aktiva medverkan i vården
behandla varje patient eller anhörig som en unik individ med respekt för hans/hennes
önskningar, integritet och värdighet
stimulera patientens engagemang och ansvar för den egna vården
förklara fysiologiska och patofysiologiska tillstånd och förlopp för patient och anhöriga
meddela prognos och olika behandlingsalternativ och dess konsekvenser
förklara avsikter med åtgärder för patient och anhöriga
medvetet inlemma patientens och anhörigas uppfattning i behandlingsplan
kommunicera även när speciella svårigheter finns, t.ex. kulturella och etniska
skillnader, eller när mottagaren är i akut kris eller affekt
ta emot och ge konstruktiv återkoppling
Den blivande specialisten skall ha kunskap om och förståelse för att
all kommunikation är en ömsesidig två-vägs-process
patienten har rätt till information, inflytande och delaktighet i besluten
ändamålsenlig kommunikation främjar patient tillfredställelse och patientsäkerhet
ändamålsenlig kommunikation påverkar sjukdomsförlopp och resultatet av vården
samarbete och kommunikation mellan vårdpersonal är viktig för att informationen till
patient och anhöriga ska bli konsekvent
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Delmål 14

Metoder för lärande

Uppföljning

att ha förmåga till
kommunikation, såväl
skriftligt som muntligt,
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

Den specialistkompetente läkaren ska (behärska)
bidra till att skapa gemensam uppfattning/förståelse för en situation
använda informationsteknologi på ett ändamålsenligt sätt för optimal patientvård
vara öppen och lättillgänglig för medarbetare
kontinuerligt ta emot och ge sina medarbetare rätt information vid rätt tillfälle
identifiera vad som är viktigt i en situation och informera andra
framföra information till andra på ett klart, koncist och relevant sätt och som är
konsekvent visavi olika arbetsgrupper och över tid
kommunicera även när speciella svårigheter finns, t.ex. kulturella och etniska
skillnader, eller mottagaren är i affekt
lyssna, samtala, förklara händelseutveckling och tolka förlopp för medarbetare
lämna tydlig information om sina planer och avsikter till medarbetare
göra muntliga avstämningar och stimulera skapandet av gemensam förståelse av den
kliniska situationen under pågående operativt arbete
muntligt överrapportera patient till medarbetare
ta emot och ge tydliga order och direktiv
besvara och ställa sakliga konstruktiva frågor
konsultera kolleger
säga till när man inte förstår en situation
sakligt och konstruktivt ifrågasätta en åtgärd med en patient som man inte förstår
betydelsen av
tydligt och sakligt uttrycka sin oro i en kritisk situation
diskutera och återkoppla personliga erfarenheter till handledare och instruktörer
föra klara, tillförlitliga och ändamålsenliga journalanteckningar i pappersformat och
patientdatasystem
göra korrekta skriftliga ordinationer
förmedla betydelsen av sitt förbättrings- eller forskningsprojekt
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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
intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

kurs
undervisa under handledning

Den specialistkompetenta läkaren ska (behärska)
undervisa, genomföra en föreläsning eller presentation, självständigt
utvärdera och reflektera över en genomförd utbildningsaktivitet
stöda patienters, anhörigas, studenters och annan vårdpersonals och allmänhetens
lärande
tillsammans med andra personer identifiera deras utbildningsbehov och önskat
resultat av utbildning
välja utbildningsmetod och innehåll för att stöda andras inlärning
att bedriva målstyrd utbildning oavsett metod, elevgrupp
Den specialistkompetenta läkaren skall ha kunskap om och förståelse för
etiska principer i pedagogik
inlärningsprinciper av relevans i medicinsk utbildning
principerna för vuxenlärande och faktorer som stöder inlärning
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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
kurs

intyg om godkänd klinisk tjänstgöring och uppnådd kompetens
utfärdat av aktuell handledare
intyg om godkänd kurs utfärdat
av kursledare

handleda under
handledning

Den specialistkompetenta läkaren ska
leda sig själv och vara en förebild för andra
arbeta för att öka sin självkännedom med realistisk självtillit och självförtroende, och
göra realistiska bedömningar av egen kompetens och dess begränsningar
fullfölja överenskommelser och komma i tid, uppföra sig artigt och deltagande
engagera sig i och ta ansvar för medicinska arbetsuppgifter och patientsäkerhet
sätta tydliga gränser för sitt engagemang gentemot krav från arbetsuppgift, patient,
anhöriga, medarbetare och verksamhet
planera, organisera och prioritera arbetsuppgifter och arbeta efter en tids- och målplan
både i sitt eget arbete och för sin egen utveckling
tillsammans med verksamhetens krav kontinuerligt identifiera sina egna behov av
kompetensutveckling för att kunna motsvara kraven på bästa vård för patienterna
utnyttja verksamhetens möjligheter till att lära utan att störa, d.v.s. anpassa sina
inlärningsaktiviteter till den övriga verksamhetens krav
lära sig av egna och andras misstag
leda andra
planera sin arbetstid så att utrymme finns för handledning
kommunicera med adept så att en gemensam bild av handledaruppdraget uppnås
ge återkoppling på ett konstruktivt sätt så att förbättringspotential identifieras och
utnyttjas
identifiera och vidta åtgärder mot medarbetares oprofessionella beteende
sätta konstruktiva gränser för sitt handledarengagemang
Den specialistkompetenta läkaren skall ha kunskap om och förståelse för
innebörden av ett handledaruppdrag och vilket ansvar man åtar sig
principerna för att ge professionell uppskattning och konstruktiv återkoppling
se även kap 8 ”Handledning”

24
Delmål 16 - 18 Ledarskapskompetens

Kapitel 2

Utbildningsbok för
specialisttjänstgöring
i anestesi och intensivvård

Delmål 17

Metoder för lärande

Uppföljning

att ha förmåga att leda i
samverkan och dialog med
medarbetarna 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
intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

Kurs
vårdteamarbete under
handledning

Anestesi- och intensivvårdsspecialisten samverkar med andra som är engagerade i
vården av enskilda eller grupper av patienter. I en miljö med gemensam värdering av en
patientcentrerad god vård är multiprofessionell samverkan viktig. Specialisten arbetar i
olika typer av arbetsgrupper som arbetslaget i det nära patientarbetet (t.ex. på
operationssalen, kring intensivvårdspatienten, akutpatienten eller smärtpatienten), i
personalteamet på avdelningen, och i olika typer av projektgrupper för specifika
uppdrag. Olika yrkesgrupper och discipliner är representerade beroende på hur och var
arbetsgruppens uppgift ska fullgöras. Specialisten måste därför kunna samarbeta
effektivt med patienter, anhöriga, i en multiprofessionell arbetsgrupp för att ge högsta
kvalitet på vård, utbildning och forskning.
Den specialistkompetenta läkaren ska (behärska)
inta en tydlig roll i en arbetsgrupp
bidra aktivt i det interdisciplinära och det interprofessionella samarbetet
visa respekt för andra yrken och värdet av deras roller, ansvarområden och kompetens
bekräfta betydelsen av medarbetarnas yrkeskunskaper och kompetens för vården
klargöra specialistens roll och ansvarsområde för andra yrkesgrupper
respektera skillnader mellan yrken, förstå uppkomsten av interprofessionella
missförstånd och aktivt bidra till deras lösning
bygga egna och självständiga relationer till annan vårdpersonal och ge dessa stöd
respektera etiken i grupparbete omfattande förtroende, lojalitet, resursutnyttjande
och professionalism
visa ett respektfullt förhållningssätt gentemot kolleger och medlemmar i en
multiprofessionell arbetsgrupp
förebygga och lösa konflikter som kan uppstå i en arbetsgrupp
respektera medarbetarnas åsikter och betydelse för samarbetet och uppgiftens lösning
ta ledarrollen i ett arbetslag när säkerheten/situationen så kräver (beroende på
förmåga och erfarenhet)
i kritiska situationer utöva ett auktoritärt ledarskap med tydlig ordergivning (beroende
på förmåga och erfarenhet)
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planera och fatta beslut
utnyttja givna resurser ändamålsenligt för att balansera krav på god patientvård,
utbildning, forskning och andra aktiviteter
systematiskt väga in patientsäkerhetsaspekter i sina bedömningar och prioriteringar
bedöma resursbehovet för arbetsuppgiften och tydligt meddela överordnad om resurs
och uppgift inte är balanserade
delegera uppgifter till medarbetare efter kompetens och uppgiftens omfattning
prioritera bland uppgifter och handlägga det viktigaste först
ta initiativ i verksamheten och ha ett pro-aktivt, problemlösande förhållningssätt
konstruktivt ifrågasätta sin egen kompetens och gruppens kompetens, och när den inte
räcker till för uppgiften söka adekvat hjälp
utföra sina arbetsinsatser samordnat med andra
samarbeta ändamålsenligt tillsammans med andra för att bedöma, planera och
genomföra vården av enskilda patienter (eller grupper av patienter) för att uppnå
gemensamma mål
samarbeta ändamålsenligt tillsammans med andra för att bedöma, planera, genomföra
och följa upp andra arbetsuppgifter inom forskning, utbildning, förbättringsarbete,
organisation och administration
utföra uppgifter och uppdrag samt återrapportera
ge och ta emot återkoppling på prestation under pågående arbete och därmed visa
respekt mot medarbetare genom att inte utföra andras uppgifter ”bakom ryggen”
Den specialistkompetenta läkaren skall ha kunskap om och förståelse för
gruppdynamik
sin egen funktion och roll i organisationen
specialistens roll i organisationen
sin egen specialitets begränsningar
den egna specialitetens begränsningar som kan bidra till interprofessionella spänningar
hur en interdisciplinär och interprofessionell arbetsgrupp fungerar
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Delmål 18

Metoder för lärande

Uppföljning

att ha kunskap om hälsooch sjukvårdens
organisation, styrning och
regelverk

Kurs

intyg om godkänd kurs
utfärdat av kursledare

Anestesi- och intensivvårdsspecialisten arbetar i sin miljö som individ, som medlem i
någon typ av arbetsgrupp, och som del av den lokala, regionala eller nationella hälsooch sjukvården i Sverige. Specialisten fungerar som arbetsledare/chef/administratör/
när han/hon fattar vardagsbeslut som berör medarbetare, resurser, uppgifter, riktlinjer,
och dem själva. Detta gör man i såväl det nära patientarbetet som i den verkställande
organisationen, och i ett vidare perspektiv i hela hälso- och sjukvården. Därför behöver
specialisten förmåga att prioritera och effektivt utföra uppgifter i samarbete med
kolleger, och fatta konsekventa beslut när begränsade vårdresurser utnyttjas.
Specialisten tar därmed en ledarroll i den svenska hälso- och sjukvården.
Den specialistkompetenta läkaren skall ha kunskap om och förståelse för
huvuddragen av det administrativa arbete som är nödvändigt för driften av en
anestesisektion eller klinik
den svenska sjukvårdens struktur och funktion, specialitetens roll i denna liksom
anestesi- och intensivvårdsspecialisternas roll
vikten av rättvis fördelning av resurser som balanserar effektivitet och tillgänglighet
med bäst patient vård
betydelsen av goda relationer med företrädare för allmänheten och olika
samhällsinstanser
Den specialistkompetenta läkaren skall ha kännedom om
sjukvårds- och arbetsrättslagstiftning (se uppdaterad förteckning av lagar och
författningar på www.sfai.se)
ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet i hälso- och sjukvård (SOSF 2005:12)
hälso- och sjukvårdens finansiering och budgetarbete
strategier för att informera allmänheten om problem på specialitetens område och
dess inverkan på hälso- och sjukvård
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Kompetens inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete
Delmål 19

Metoder för lärande

Uppföljning

att ha förmåga till ett
medicinskt vetenskapligt
syn- och förhållningssätt

skriftligt individuellt arbete
under handledning enligt
vetenskapliga principer

intyg om godkänt skriftligt
individuellt arbete utfärdat av
aktuell handledare

Den specialistkompetenta läkaren skall ha förmågan att kunna söka relevant
information samt att kritiskt granska och värdera informationskällor.
Den specialistkompetenta läkaren skall kunna värdera och analysera inhämtad
information samt sammanställa och presentera denna i professionellt forum.
Den specialistkompetenta läkaren skall ha kunskap om grundläggande
forskningsmetodik och statistik.
En rimlig nivå är att under handledning göra en litteraturgenomgång alternativt egen
datainsamling som mynnar ut i en skriftlig sammanställning som presenteras och
försvaras inför kollegor.
Exempel: Läkartidningens ABC-artikel eller annan vetenskaplig artikel
behandlingsrekommendation att använda inom kliniken
abstract/poster till vetenskaplig kongress
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 kvalitetsoch utvecklingsarbete
utfärdat av aktuell
handledare

Under ST-tiden ska ST-läkaren delta aktivt i ett förbättrings- eller kvalitetsarbete under
handledning. ST läkaren behöver inte nödvändigtvis delta i uppstart eller avslut av
projektet, men ST-läkaren ska aktivt delta i ett av klinikens systematiska
förbättringsprojekt. 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.
Den specialistkompetenta läkaren ska ha kunskap om och kompetens i
förbättringskunskap innefattande system, variation, förändringspsykologi, metoder och
tekniker som leder till förbättring av processer och system i hälso- och sjukvården
Den specialistkompetenta läkaren ska ha kännedom om
förbättringsprocesser som evidensbaserad medicin, ”Best practice guidelines”,
”Benchmarking” och ”Change management”
arbetsmetoder i förbättringsarbete som PDSA-cykel (Plan-Do-Study-Act),
brainstorming, flödesschema, orsak/verkandiagram (fiskbensdiagram), paretodiagram,
linjediagram, multiröstning, team – mötestekniker, regler och roller
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Kapitel 3. Metoder för lärande
Tjänstgöring
SOSFS 2008:17; 2 kap. Grunderna för specialiseringstjänstgöringen
1 § Enligt 4 kap. 1 § första stycket förordningen (1998:1 513) 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.

Rekommendationer angående minimitider för tjänstgöringen
Summa av de angivna minimitiderna är mindre än 60 månader för att ge utrymme för
individualisering, komplettering individuellt arbete samt kvalitets- och utvecklingsarbete.
Tiderna innefattar jour, kurser, semester och kompensationsledighet för jourtjänst.
Minimitid månader

Typ

Delmål

36

Allmän anestesi

2,3,4,5,6,8,9,10
13,14,15,16,17,18

9

Intensivvård

2,3,4,6,7,9,10,
13,14,15,16,17,18

3

Sidoutbildning

12

6

Specialanestesi- och intensivvård

11

1

Individuellt arbete

19,20

Om all intjänad jourkompensation tas ut i ledighet blir den faktiska tjänstgöringstiden
mindre än 60 månader och det kan bli svårt att uppnå utbildningsmålen utan en
förlängning av ST-tjänstgöringen.
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Kurser
SOSFS 2008:17; 3 kap. Kvalitetsaspekter på specialiseringstjänstgöringen.
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.

En kurs är en lärarledd utbildning med en fastställd plan som ges under en avgränsad
tidsperiod. Ett delmål kan kräva deltagande i flera kurser liksom en kurs kan täcka flera
delmål. Kurserna kan ligga regionalt eller nationellt.
Nedanstående utgör basnivå.
År 1

Introduktion

Grundläggande Anestesi
Grundläggande intensivvård
ATLS© eller motsvarande
A-HLR vuxen och barn

År 2 - 5 Fördjupning
Tillämpade grundvetenskaper
-

Medicinsk teknik/Fysik

-

Kardiopulmonell fysiologi

-

Anestesiologisk farmakologi

Perioperativ medicin
Regionalanestesi
Intensivvård
Smärta
Den svåra luftvägen
Obstetrisk anestesi
Kurs i neonatal återupplivning
Katastrofmedicin
Pedagogik, Handledning, Ledarskap, Organisation *1)

År 4 - 5 Intensivvård och specialanestesi
Thoraxanestesi och intensivvård *2)
Pediatrisk anestesi och intensivvård *2)
Neuroanestesi och intensivvård *2)
*1)Övergripande mål för samtliga ST-utbildningar och kommer sannolikt hanteras via
sjukvårdshuvudmännen.
*2) Obligatoriska kurser för de ST-läkare som under sin ST inte sidoutbildar sig inom respektive
område.
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Träning i simulerad miljö
Träning som utförs i en skapad miljö avsedd att efterlikna verkligheten ex
simulatorträning med docka, katastrofövningar, traumaövning med skademarkörer

Medsittning
Enligt ordförklaringen i föreskriften avser ”medsittning”:
1) en utbildningsaktivitet som innebär att ST-läkaren iakttar när en specialistläkare eller
annan hälso- och sjukvårdspersonal har patientbesök, eller
2) en utvärderingsaktivitet som innebär att en specialistläkare eller annan hälso- och
sjukvårdspersonal iakttar och bedömer ST-läkaren när den har patientbesök.
I praktiska pedagogiska termer betyder detta att protokollet för medsittning dels är
1) en målbeskrivning för patientarbete, dels är
2) ett utvärderingsinstrument för patientarbetets genomförande.
Användning av medsittningsprotokoll
1) Vid inledningen av en klinisk tjänstgöring genomför aktuellt instruktör (sektionschef,
områdesansvarig el. dyl.) ett planeringssamtal med ST-läkaren där
medsittningsprotokollets innehåll presenteras. Aktuell instruktör demonstrerar
utbildningsmålen genom att själv genomföra den arbetsuppgift som finns beskrivet i
medsittningsprotokollet med ST-läkaren som aktiv observatör.
2) Under den kliniska tjänstgöringen genomför aktuell instruktör ett uppföljningssamtal
med ST-läkaren. ST-läkaren genomför efter förmåga de arbetsmoment som finns
beskrivna i medsittningsprotokollet med aktuell handledare som instruktör.
Arbetsmoment som ST-läkaren behöver träna ytterligare identifieras (formativ
utvärdering).
3) I slutet av den kliniska tjänstgöringen genomför aktuell instruktör ett
utvärderingssamtal med ST-läkaren. ST-läkaren genomför självständigt samtliga
arbetsmoment i medsittningsprotokollet med aktuell instruktör som aktiv observatör
(summativ utvärdering).
Återkoppling
Under genomförandet av den aktuella arbetsuppgiften utgår bedömningen från
observation av ST-läkarens arbete med uppvisade kunskaper, färdigheter, beteenden och
förhållningssätt. Personlighet och egenskaper ingår INTE i konstruktiv återkoppling.
ST-läkare gör en egenbedömning och protokollför denna. Likheter och olikheter mellan
bedömningarna diskuteras.
Rekommenderade medsittningsprotokoll finns beskrivna under i kapitel 4.
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Forskning och Utlandstjänstgöring
SOSFS 2008:17; 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.
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Kap 4. Kompetensportfölj
I kompetensportföljen samlas fortlöpande dokumentation om planerad och genomförd
tjänstgöring, utbildning och kompetensbedömning. Portföljen är ett nödvändigt
instrument för att bedöma uppnådd kompetens och eventuella revideringsbehov av
utbildningsplanen. Inför ansökan om specialistkompetens utgör den grund för
bedömning huruvida man uppnått målen.
I kompetensportföljen ingår:
Individuellt utbildningsprogram
Tjänstgöringsbok
Tjänstgöringsförteckning och tjänstgöringsintyg
Loggbok
Protokoll från medsittningar
Kursintyg
Dokumentation om vetenskapligt arbetet och kvalitets- och utvecklingsarbete
Resultat från ESA’s träningsskrivning ITA eller motsvarande.
Kalendarium för handledarsamtal inkl dokumentation om innehåll.
Intyg studierektor/utbildningsansvarig med återkoppling/protokoll från
specialistläkarkollegium

Individuellt utbildningsprogram
SOSFS 2008:17; 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),
2. ett individuellt utbildningsprogram i enlighet med målbeskrivningens krav upprättas
och fastställs i samråd med handledaren och ST läkaren,
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.
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Tjänstgöringsbok
En tjänstgöringsbok med detaljerad dokumentation om samtliga placeringar ska
fortlöpande fyllas i. Främsta skälet är att under pågående placering kunna påtala och
påverka brister och snedfördelning i placeringen jämfört med utbildningsplanen. Ett
förslag på formulär för detta ändamål finns som appendix.

Tjänstgöringsintyg och tjänstgöringsförteckning
SOSFS 2008:7 bilaga 1+3 (blanketter s 44)

Loggbok
I loggboken registreras utförda aktiviteter kontinuerligt. De aktiviteter vilka man lokalt
som ST-läkare har svårt att få mängdträning på bör särskilt identifieras och registreras.
Loggboken och medsittningsprotokollen kompletterar varandra. Exempel på loggbok finns
på SFAI’s hemsida.

Protokoll från medsittningar
Begreppet medsittning är beskrivet i kap 3.
I slutet av en klinisk tjänstgöringsperiod genomför aktuell instruktör ett
utvärderingssamtal med ST-läkaren. ST-läkaren genomför självständigt samtliga
arbetsmoment i medsittningsprotokollet med aktuell instruktör som aktiv observatör
(summativ utvärdering).

Rekommenderade medsittningsprotokoll
En specialist i anestesi- och intensivvård skall behärska nedanstående
patienthandläggningar.
1. Genomförande av allmän anestesi vid mindre buk- eller extremitetskirurgiskt ingrepp
2. Genomförande av spinal eller epiduralanestesi
3. Genomförande av anestesi vid stor bukkirurgi
4. Genomförande av anestesi vid trauma eller annat akut tillstånd med allmänpåverkan
5. Genomförande av anestesi vid akut sectio
6. Genomförande av anestesi vid svår luftväg
7. Genomförande av anestesi vid ortopedisk kirurgi på högriskpatient
8. Initial handläggning av patient med cancersmärta
9. Initial handläggning av intensivvårdspatient med en huvudsaklig diagnos
10. Handläggning av intensivvårdspatient med multiorgansvikt
11. Behandlingskonferens IVA
12. Genomförande av anestesi vid pediatrisk/thorax/neurokirurgi
Anestesi inkluderar pre- och postoperativ bedömning/optimering/handläggning.
Exempel på lokalt utvecklade protokoll finns på SFAI’s hemsida.
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Dokumentation om vetenskapligt arbetet och kvalitets- och
utvecklingsarbete
Se delmål 19
SOSFS 2008:7 bilaga 6+7 (blanketter s 44)

Resultat från ESA’s träningsskrivning ITA eller
motsvarande
ESA tillhandahåller ett diagnostiskt prov: In-Training Assessment (ITA). Årligt deltagande
ger återkoppling på deltagarens kompetensutveckling.
I slutet av ST-utbildningen förväntas ST-läkaren uppvisa teoretiska kunskaper
motsvarande godkänt EDA del I.

Kalendarium för handledarsamtal inkl dokumentation om
innehåll
Se kap 6 ”handledning”

Protokoll från specialistläkarkollegium
Se kap 6 ”handledning”
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Kapitel 5. Krav på utbildande enheter
Verksamheten
SOSFS 2008:17; 3.kap Kvalitetsaspekter på specialiseringstjänstgöringen
Allmänna råd
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.

Kompetensbedömning
SOSFS 2008:17; 3 kap. Kvalitetsaspekter på specialiseringstjänstgöringen
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 ST läkarens
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 ST-läkaren. Även ST-läkaren bör dokumentera handledar- och
kompetensutvecklingssamtalen.
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SOSFS 2008:17; 3 kap. Kvalitetsaspekter på specialiseringstjänstgöringen
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.
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).
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Kap 6. Handledning och instruktion
SOSFS 2008:17; 3 kap. Kvalitetsaspekter på specialiseringstjänstgöringen
Allmänna råd
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.
Handledning och instruktioner
4 § Enligt 4 kap. 1 § första stycket förordningen (1998:1 513) 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.
5 § Handledaren ska ha specialistkompetens i den avsedda specialiteten samt ska ha
genomgått handledarutbildning.
Allmänna råd
Handledarutbildningen bör innehålla handledning, pedagogik, kommunikation och etik.
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Ansvarsfördelning
Verksamhetschefen
Upprättar tillsammans med ST-läkare, studierektor och handledare en individuell
utbildningsplan.
Tillser att kompetensutvecklingssamtal hålls med ST-läkaren.
Tillser att studierektorn har tid avsatt för uppdraget. Denne ska med fördel ingå i
verksamhetsledningen.
Utfärdar tillsammans med handledaren intyg på uppnådd specialistkompetens.

Studierektor
Ansvarar för övergripande planering och kvalitetsgranskning av verksamhetens ST- och
introduktionsprogram.
Upprättar individuell utbildningsplan och introduktionsprogram i samråd med
verksamhetschef.
Ombesörjer tilldelning av handledare.
Organiserar teoretisk ST-utbildning samt regelbunden uppföljning & kvalitetssäkring av
verksamhetens ST-utbildning.
Sammankallar till specialistläkarkollegium i samråd med verksamhetschef.
Stödjer handledarorganisationen på kliniken.
Tillser att handledaren har relevant kompetens för området.
Tillser att handledning är reglerat i individuell utbildningsplan.
Är ansvarig för egen kompetensutveckling.

Specialistläkarkollegium
Klinikens ansvariga specialister träffas regelbundet för att under strukturerade former
diskutera varje ST-läkares kompetensutveckling årligen. Det som diskuteras på dessa
möten dokumenteras och återförs till ST-läkaren via dennes handledare.
Förslag på struktur för specialistkollegium samt mallar att använda finns på SFAI´s
hemsida (http://www.sfai.se)

Personlig handledare
Handledning/vägledning, stöd för den enskilde ST-läkarens utveckling av yrkesroll och identitet, pedagogik/kommunikation, integration av teori-praktik, reflexioner, etik etc.
Att tillse att regelbundna handledarsamtal genomförs och dokumenteras, förslagsvis en
gång per månad på arbetstid.
Ram och struktur för utbildningens uppläggning, dokumentation och praktiska innehåll
(utifrån Utbildningsboken & SFAI’s rekommendationer) gällande den enskilde STläkaren (i samråd med utbildningsansvarig/studierektor).
Bedöma ST-läkarens kompetensutveckling.
Återföra synpunkter som framkommit på specialistläkarkollegiet, och vid behov i
samråd mellan ST, studierektor och VC modifiera utbildningsplanen.
Underteckna ST-läkarens ansökan om specialistkompetens.
Föredragande och informationsansvarig för ST-läkare vid specialistläkarkollegium.
Kontaktman med annan klinik där del av ST-utbildning utförs.
Egen kompetensutveckling.
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Sektions-/avdelningsansvarig läkare
Den medicinske sektions-/avdelningschefen eller motsvarande inom klinikens underavdelningar/sektioner har ett stort ansvar för att instruktionen fungerar. Detta innebär
att ST-läkaren introduceras på sektionen/motsvarande och får en genomgång av hur
arbetet fungerar med tider, rutiner och metoder. Sektionschefen skall hjälpa ST-läkaren
att uppnå definierade delmål för tjänstgöringen på den aktuella sektionen, samt
regelbundet stämma av att delmålen uppnås, med ST-läkarens loggbok och
medsittningsprotokoll som stöd.
Sektionschefen bistår handledaren i bedömningen om aktuella delmål uppnåtts under
tjänstgöringen på sektionen.

Klinikens specialister
Instruktion i medicinsk handläggning och praktiskt tillvägagångssätt. Instruktionen och
bedsideundervisning ska löpa kontinuerligt i det dagliga arbetet och parallellt med
vägledningen. Medsittning genomförs och dokumenteras av klinikens specialister.
Instruktion förmedlas av specialistkompetenta kollegor men kan även ges av andra
yrkeskategorier, t ex ST-läkare, sjuksköterska, kurator, sjukgymnast. Det är viktigt att STläkaren får möjlighet att berätta om exempelvis hur fysiologin tolkas, hur eventuell
patofysiologi kan utvecklas samt vilka resonemang som ligger bakom vald
behandlingsstrategi. Vikten av en bra och öppen dialog mellan ST-läkaren och specialisten
kan inte nog betonas, och det är viktigt att ha ett öppet klimat där man vågar visa att man
inte vet allt och att man ibland är osäker.

ST-läkaren
ST-läkaren har ett eget ansvar för att utbildningen blir bra. ST-läkaren skall dokumentera
utbildningsprogressionen i utbildningsportfölj och loggbok.
Det är viktigt att förbereda sig inför varje ny placering med att sätta upp tydliga mål för
denna samt ha en dialog med sektionsansvarig läkare. Det är ST-läkarens ansvar att ta
initiativ till regelbundna medsittningar. Liksom verksamhetschef och handledare kan STläkaren vända sig till KVAST för att få synpunkter på den egna utbildningsplanen.
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Om den personlige handledaren
Kompetens
Handledaren skall vara en professionell förebild. Handledaren utses bland engagerande
specialistkompetenta läkare på kliniken så snart ST-läkarens utbildning startar. Det är
viktigt att handledaren erbjuds möjlighet att kontinuerligt utveckla sitt handledarskap.
Handledning är ett stort ansvarstagande och skall vara meriterande och vägas in vid
lönesättning.

Uppdrag
Att stödja ST-läkaren att integrera teori, praktik och erfarenhet i yrkesrollen.
Handledaren ska vara en person som ST-läkaren kan vända sig till under hela utbildningen
och få stöd och uppbackning av i såväl frågor om utbildningens innehåll som i frågor, som
handlar om läkarrollen och den personliga utvecklingen. Det kan gälla reflektioner över
olika situationer, medicinsk handläggning, relationer eller konfliktbearbetning.
I början hjälper handledaren ST-läkaren att planera tjänstgöringen med målbeskrivningen
som bas och rekommenderar lämplig litteratur. Handledaren och ST-läkaren gör en
gemensam överenskommelse om formerna för sina träffar. Handledaren dokumenterar
handledningssamtalen.
Handledaren följer upp och dokumenterar utbildningens innehåll, bevakar att sido- och
randutbildningar fungerar samt kontaktar vid behov ansvariga
sektionschefer/motsvarande. Handledaren ger återkoppling till ST-läkaren och
instruktörer.
Handledaren undertecknar tillsammans VC och ST-läkaren ansökan om
specialistkompetens.

Handledarträffens innehåll
Handledarrelationen förändras över åren. I början har den ofta en mer formell och
konkret karaktär där ST-läkaren är elev och handledaren har rollen av lärare och erfaren
auktoritet. I takt med att ST-läkaren utvecklas och relationen fördjupas förändras rollerna
till ett ömsesidigt givande och tagande.
Ett stöd för handledaren kan vara regelbundna träffar med andra handledare på kliniken,
och med utbildningsansvarig.
Exempel på samtalsämnen kan vara:
Fortlöpande utbildningsplanering/schema med sikte framåt samt reflektion bakåt i
tiden.
Genomgång av faktiska situationer som ST-läkaren upplevt som positiva,
otillfredsställande eller traumatiska.
Handläggning av kontakter med anhöriga till svårt sjuka eller avlidna IVA-patienter.
Etiska frågeställningar t.ex. kring organdonationer eller avancerad vård av svårt sjuka
med dålig prognos.
Samtal kring risker, teknik, tillbud, incidenter, misstag och anmälningar.
Samtal kring ekonomi, prioritering, beslutsvägar och ansvar.
Relationer till kollegor och personal inkluderande glädjeämnen tillfredsställelse
missnöje och konflikter.
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Förmåga att samarbeta och att arbeta självständigt
Inom specialiteten Anestesi och Intensivvård arbetar man med stora kontaktytor mot
andra specialiteter. Arbetet på operation och IVA är ett teamarbete. Detta innebär på det
personliga planet krav på bl. a samarbetsförmåga, kommunikationsförmåga, flexibilitet
och förmåga att hantera relationer.
Genomströmningen av patienter och arbetstakten är i regel hög. Kraven på effektivitet,
säkerhet och medicinteknisk kunskap är höga. Tillkomst av akuta patienter eller
situationer kan göra att förhållandena snabbt ändras. Komplexiteten ställer krav på
organisationsförmåga, simultankapacitet och stresstålighet. Anestesiologen måste snabbt
kunna anpassa till nya situationer och fatta snabba beslut på ett ibland otillräckligt
beslutsunderlag. Risk för incidenter, tillbud och felbedömningar finns. I mötet med
patienter bevittnas ibland traumatiska händelser och livstragedier.
Detta gör att ST-läkaren i efterhand behöver bearbeta många av dessa situationer för att
få förklaringar, återkoppling och bekräftelse. Uppkomna händelser medförande känslor
av villrådighet, obehag, sorg, otillräcklighet och ibland skuld- och självanklagelser kan
behöva bearbetas. En lugn och förtroendefull reflexion tillsammans med handledaren kan
bringa klarhet och bidra till att ST-läkaren lär sig ett eget sätt att hantera dessa komplexa
situationer.
Handledaren har en viktig funktion i att kunna avråda från fortsatt utbildning inom
specialiteten om ST-läkaren ej synes vara lämplig för sitt kommande värv. Det är dock
mycket viktigt att en sådan diskussion förs fortsatt tillsammans med verksamhetschef och
utbildningsansvarig, samt att erforderliga stödåtgärder erbjuds ST-läkaren inkl. lämpliga
kurser. Det är av stor vikt att en sådan diskussion kommer så tidigt som möjligt under en
ST-utbildning. Vid behov kan KVAST via regional representant vara behjälplig vid
bedömning och diskussion.
Handledarens och specialistläkarkollegiets bedömning av ST-läkarens omdöme,
kunnighet, förhållningssätt och allmänna kompetens bör väga tungt inför
verksamhetschefens godkännande av specialistkompetens.
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Kap 7. Ansökningsförfarande
SOSFS 2008:17; 7 kap. Ansöknings- och godkännandeförfarande
1 § Enligt 3 kap. 10 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso och
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.
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).
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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,
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 (1998:1 513) 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.
1. Denna författning (SOSFS 2008:17) 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.
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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) Läkarnas specialiseringstjänstgöring 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

Blanketter och mallar
På www.sfai.se/utbildning/specialistutbildning, samt länkat nedan finns:
SFAIs förslag till mallar att använda under specialiseringstjänstgöringen
Medsittningsprotokoll
Protokoll för specialistläkarkollegium
Loggbok
(förslag till ST-kontrakt/utbildningsplan, m.fl. är under utveckling)
blanketter från SoS för ansökan om specialistkompetens
Bilaga 1 Ansökan om specialistkompetens
Bilaga 2 Intyg om uppnådd kompetens
Bilaga 3 Intyg - klinisk tjänstgöring
Bilaga 4 används ej inom ST för anestesi och intensivvård.
Bilaga 5 Intyg - kurs
Bilaga 6 Intyg - skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer
Bilaga 7 Intyg - kvalitets- och utvecklingsarbete
information från SoS, t.ex. frågor och svar om nya ST
Om läkarnas specialiseringstjänstgöring
Information om SPUR
www.sfai.se/utbildning/spur
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