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                Reviderad bilaga 1 
         HSD-A § 53-2014 

 

Utbildningsuppdrag i läkares grund-, allmän- 

och specialistutbildning i VG Primärvård 

 
Se gällande Krav-och Kvalitetsbok för VG Primärvård 
 

Utbildningsuppdraget omfattar  

 läkares grundutbildning vid Göteborgs Universitet, kurserna TYK, 

konsultationskunskap och allmänmedicinkurs. 

 läkare under Allmäntjänstgöring, (AT) i primärvård. 

 läkare under specialiseringstjänstgöring i allmänmedicin (ST). 

 läkare under specialiseringstjänstgöring i annan specialitet.  

 Kompletteringstjänstgöring för läkare med utländsk utbildning. 

 

 

Västra Götalandsregionen anger utbildningsuppdragets omfattning och ersätter vårdenheterna 

enligt särskilda beslut och principer för uppdragets olika delar. 

 

 

För godkänd utbildningsvårdcentralför läkare gäller: 

 

 

 Utbildningen för AT-och ST-läkare ska ske i enlighet med gällande 

föreskrifter, SOSFS 1999:5 och SOSFS 2008:17. 

 Utbildning av läkarstudenter ska ske i enlighet med riktlinjer och kvalitetskrav 

fastställda av Göteborgs Universitet. 

 Kvalitetskriterier för utbildningsvårdcentral för läkare i VG Primärvård ska 

följas. 

 Samverkan ska ske i utbildningsuppdragets alla delar med studierektor och 

medarbetare på Studierektorsenhet primärvård. 

 Studierektor bedömer om vårdcentralerna uppfyller VG Primärvårds 

kvalitetskriterier för utbildningsvårdcentral och följer upp 

utbildningskvaliteten på vårdcentralen. 
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Kvalitetskriterier för Utbildningsvårdcentral för läkare i  

VG Primärvård 

 
Allmänt 

 Verksamhetschefen har ansvar för att rätt förutsättningar finns på vårdcentralen att 

genomföra utbildningsuppdraget för läkares grundutbildning, allmäntjänstgöring (AT) 

och specialiseringstjänstgöring (ST), att gällande föreskrifter, SOSFS 1999:5 och 

SOSFS 2008:17 följs, att kvalitetskrav och riktlinjer uppsatta av Västra 

Götalandsregionen och VG Primärvård samt att ST-utbildningskontrakt i VG 

primärvård följs. 

 Utbildningsuppdraget för läkare och vad det innebär för vårdcentralen ska vara väl 

känt av alla på vårdcentralen. 

 Vårdcentralen ska vara bemannad med minst två specialister i allmänmedicin. 

 Vårdcentralen ska erbjuda en bred allmänmedicinsk verksamhet inklusive BVC och 

äldrevård. 

 Utbildningsläkare ska erbjudas en egen fysisk arbetsplats och en god psykosocial 

arbetsmiljö.  

 Vårdcentralen ska ha adekvat medicinsk utrustning och det ska finnas möjlighet att 

videofilma konsultationer. Litteratur och allmänmedicinska tidskrifter ska finnas 

tillgängliga. 

 Vårdcentralen ansvarar för att extern inspektion sker enligt SOSFS 2008:17, 3 kap.8 §. 

 

 

Handledare/handledning 

 Utbildningsläkare ska ha en utsedd personlig handledare. 

 Handledaren ska ha av studierektor godkänd grundläggande och specifik 

handledarutbildning och kompetens. 

 Handledaren ska ha erforderlig tid för uppdraget (för handledning av en ST-läkare 

åtgår genomsnittligt 10 % av en heltidstjänst). 

 Handledare ska delta i fortbildningsdagar för handledare anordnade av studierektor. 

 Utbildningsläkare ska ha regelbunden schemalagd individuell handledning, minst en 

timme per vecka. 

 Utbildningsläkare ska ha god och kontinuerlig tillgång till medicinsk instruktion i det 

kliniska vardagsarbetet. 

 Handledarutlåtande får inte utfärdas inte till bemanningsläkare. 

 

 

Schema/Tjänstgöring 

 Handledare ansvarar för att utbildningsläkares schema och tjänstgöring är adekvat ur 

utbildningssynpunkt. 

 Utbildningsläkare ska ges möjlighet att avsätta tid för planering och 

kompetensutveckling, genomsnittligt fyra timmar per vecka vid heltidstjänstgöring. 

 Utbildningsläkare ska ges möjlighet att delta i seminariedagar och kurser enligt 

utbildningsplan. ST-läkare ska ges möjlighet att avsätta tid för FoU-arbete omfattande 

fem veckors arbete. 
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Studenter 

 Fördelning av läkarstudenter görs till godkända vårdcentraler av utsedd samordnare 

Studierektorsenhet primärvård. 

 

AT-läkare 

 AT-läkare anställs vid Västra Götalandsregionens sjukhus. 

 Placering av AT-läkare under primärvårdspraktik görs av AT-studierektor i dialog 

med vårdcentraler som är godkända utbildningsvårdenheter. 

 

 

ST-läkare 

 ST-läkare skall vara anställd på vårdcentralen. 

 Studierektor ska medverka vid kompetensvärdering av ST-läkaren. 

 ST-Utbildningskontrakt ska upprättas mellan ST-läkare, verksamhetschef, 

handledare och studierektor. 

 Handledare ska inte handleda fler än två ST-läkare. 

 För att få tillsätta ST-läkare ska vårdcentralen kvalificerat sig som 

utbildningsvårdcentral för läkare genom att också delta i utbildning av läkarstudenter 

och AT-läkare. 

 

Administration  

 Vårdcentralen erhåller ersättning för ST-läkare och ersättning för 

studenthandledning enligt gällande beslut. 

 Beslut om godkännande som utbildnings vårdcentral för läkare dokumenteras hos 

respektive Hälso-och sjukvårdskansli. 

 Information om ersättningsnivåer, aktuella dokument, rutiner, studierektorer och 

andra kontaktpersoner samt övriga för utbildningsuppdraget viktiga uppgifter finns 

på /Utbildningsuppdraget/. 

http://www.vgregion.se/sv/Vastra-Gotalandsregionen/startsida/Vard-och-halsa/Forvardgivare/VG-Primarvard1/For-vardgivare1/Utbildningsuppdraget/



























