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2.8. Utbildningsuppdrag *) 

ST-läkare med långtidssjukskrivning 

 

Utbildningsuppdraget för ST-läkare i allmänmedicin på Västra 

Götalandsregionens vårdcentraler beskrivs i Krav- och kvalitetsboken Vårdval 

Vårdcentral. 

I uppdraget som samtliga vårdcentraler inom Vårdvalet åtar sig ingår att bidra till 

Västra Götalandsregionens långsiktiga strategi för personalförsörjning. För 

åtagandet att utbilda ST-läkare i allmänmedicin kan särskild ersättning betalas ut 

till vårdcentralen. En grundförutsättning för särskild ersättning är att vårdcentralen 

har blivit bedömd av Västra Götalandsregionens studierektorer enligt regionalt 

fastställda kriterier och blivit godkänd som utbildningsvårdcentral. 

Godkänd utbildningsvårdcentral kan få ersättning med ett schablonbelopp per 

anställd ST-läkare i allmänmedicin och månad. 

Antalet ST-tjänster med särskild ersättning är budgeterat, med en geografisk 

indelning av budgeten motsvarande invånartalet i respektive nämndområde. Om 

antalet ST-läkare i ett nämndområde överstiger det budgeterade antalet, utgår 

ingen särskild ersättning till vårdcentralen för övertaliga ST-läkare. Dessa ställs i 

kö för ST-ersättning.  

ST-läkare med särskild ST-ersättning som blir sjukskriven ingår fortsatt i det 

budgeterade antalet ST-tjänster med ersättning.  

 

Långtidssjukskrivna ST-läkare 

ST-läkare i allmänmedicin för vilka vårdgivaren erhåller särskild ST-ersättning 

och som är sjukskrivna på 100% i mer en 1 års tid utan planering för 

arbetsåtergång inom överskådlig framtid förlorar tillfälligt den särskilda ST-

ersättningen, men behåller ST-tjänsten hos sin arbetsgivare. 

ST-platsen med särskild ersättning öppnas istället upp för nästa ST-läkare i 

ersättningskön. 
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När den långtidssjukskrivna ST-läkaren tillfrisknar och kan återgå till sin 

arbetsplats, återfår den rätten till särskild ST-ersättning. Under en övergångstid 

kan en ökad kostnad för särskild ST-ersättning uppstå, då det budgeterade antalet 

platser överstigs.  

Den återstående ersättningskön hanteras på sedvanligt sätt, och för nästa ST-

läkare i kön kan särskild ersättning betalas ut först när en ny plats inom budgeten 

blir ledig. 
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