
 
 

 

 

 

Information angående handledning av studenter läkarprogrammet  
 

Ni har fått i uppdrag att ta emot en studentgrupp från nya läkarprogrammet, termin 3 

KiKK del 1, vi ser fram emot ett gott samarbete för våra framtida kollegors bästa! 

På nya läkarprogrammet kommer vi lägga stor vikt vid kontinuitet både för studenter och 

handledare. Vi eftersträvar därför att studentgruppen skall vara på samma vårdcentral och 

om möjligt hos samma handledare från termin 3-7, dvs vi hoppas att ni kommer att följa 

denna studentgrupp under totalt fem terminer HT 22- HT 24. 

 

 
Vilken kurs: Termin 3 Kursen i konsultationskunskap (KiKK 1) HT 2022 

 

Datum för 
handledning  
 

• Obligatorisk utbildningsdag: torsdag 20 oktober 

• Videohandledarutbildning: tisdag 25 oktober eller torsdag 27 oktober 

• Studenterna på vårdcentral: 22-23/11 och 29/11 - 1/12   
 
Dessa dagar behöver handledaren vara helt friställd från ordinarie mottagning. 
 

Vem kan 
handleda 
 

Handledaren skall vara specialist i allmänmedicin alternativt ST-läkare under den senare 
delen av sin ST. Det är en stor fördel om handledaren tidigare handlett på KiKK (T5) eller 
annan kurs på läkarprogrammet 
 
OBS! Eftersom T3 är ett nytt kursmoment behöver samtliga handledare delta i 
utbildningsdagen 20/10. 
För handledare som inte har utbildning i videohandledning sen tidigare är 25/10 eller 
27/10 obligatoriska 
 

Ersättning  Fullt handledaruppdrag omfattar 7 dagar:  
2 utbildningsdagar dagar, 5 dagar handledning på vårdcentralen 
Totalt ersättningsbelopp för uppdraget är 22 400 kr 
Från totalbeloppet dras 1500 kr per ej engagerad dag 
 

Deadline 
 
 
 
 
 
Mailas till 

Senast 22 april 2022 mailar du: 
Namn, telefon och mailadress till den handledare du har utsett att handleda 
studenter på termin 3.  
Meddela även om handledaren har handlett på konsultationskunskapskursen 
tidigare. 
 
Jessica Liljeblad, jessica.liljeblad@gu.se  
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Eftersom alla kommande terminer (4-7) inte är detaljplanerade ännu har vi bara möjlighet 

att ge preliminära datum för handledning på dessa terminer. Definitiva datum för dessa 

terminer skickas ut med sedvanlig framförhållning. 

Preliminära tider för handledning av er studentgrupp termin 4-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T4 – V23 Konsultationskunskap del 2 (KiKK 2) 
Prel. tider för 
handledning 

29-31/3 och 11-14/4 
Utbildningsdag 15/3 (½-1 dag) 
Om samma handledare som T3 behövs inte ytterligare utbildning i 
videohandledning 

  

T5 – H23 Infektion och inflammation 

Prel. tider för 
handledning 

5 dagar under vecka 43, 44, 45 eller 46, 2023 
Utbildningsdag (½ dag) 

  

T6 – V24 Internmedicin 

Prel. tider för 
handledning 

6 dagar, under 2 veckor vecka 18, 19 eller 20  
Utbildningsdag (½ dag) 

  

T7 – H24 Rörelseorganens sjukdomar och kirurgi 

Prel. tider för 
handledning 

2 veckor, ej klart när på terminen 
Utbildningsdag (½ dag) 


