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Mittvärdering ST-läkare 
Sammanställning kompetensutveckling inom ST-Allmänmedicin 

 

Datum för värdering ST-läkare  

             

Verksamhetschef Handledare 

             

Vårdcentral Datum svensk läkarlegitimation Startdatum ST 

                  

Finns uppdaterad utbildningsplan i ST-forum? Ja       Nej       

För vilka år finns det årsrapporter i ST-forum       

Finns uppdaterad portfölj i ST-forum?  Ja       Nej       

Antal kompetensbedömningar inlagt i ST-forum       

1. Bakgrund (enligt SFAMs Mitt-i-ST instruktion för ST-läkaren, 

https://sfam.se/ ) 

      

2. Sammanställning av kompetensutveckling (enligt SFAMs Mitt-i-ST 

instruktion för ST-läkaren, https://sfam.se/ ) 
OBS! Du behöver inte bifoga lista över tjänstgöringar och kurser då detta skall finnas i ST-forum. 

      

3. Självvärdering (enligt SFAMs Mitt-i-ST instruktion för ST-läkaren, 

https://sfam.se/ ) 

      

4. Har du haft samma handledare under ST? Ja       Nej       

Om Nej, ange vilka andra handledare som du har haft och hur länge: 

      

https://sfam.se/
https://sfam.se/
https://sfam.se/
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5. Handledning (enligt SFAMs Mitt-i-ST instruktion för ST-läkaren, 

https://sfam.se/ ) 

 Ja       Nej       

      

6. Allmänmedicin 

Räkna upp vilka vårdcentraler och hur länge du tjänstgjort på respektive. 

Gör en kort reflektion om utbildningsmiljö och handledning: 

      

7. Utbildningsaktiviteten inomprofessionell reflektion i grupp som 

genomförs i ST basgrupp, FQ grupp, Balint grupp etc: Beskriv vad du har 

tillfört och vad du har fått ut av din grupp/er. 

      

8. Genomförd sidotjänstgöring 
Räkna upp vilka sidotjänstgöringar du gjort, vilken klinik och hur länge. 

Gör en kort reflektion om utbildningsmiljö och handledning: 

      

9. Planerad sidotjänstgöring 
Räkna upp vilka sidotjänstgöringar du planerar, vilken klinik och hur länge: 

      

10. Genomförda obligatoriska kurser 
Räkna upp vilka kurser du gått och när: 

      

11. Planerade obligatoriska kurser 
Räkna upp vilka kurser du planerat in och när: 

      

12. Genomförda icke obligatoriska kurser 
Räkna upp vilka kurser du gått och när: 

      

13. Planerade icke obligatoriska kurser 

Räkna upp vilka kurser du planerar/önskar gå och när: 

https://sfam.se/
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14. Har du tjänstgjort på BVC?  Ja       Nej       

Om ja, hur länge och vilken tjänstgöringsgrad: 

      

15. Har du tjänstgjort på SÄBO/HSV? Ja       Nej       

Om ja, hur länge och vilken tjänstgöringsgrad: 

      

16. Handleder du läkarstudenter? Ja       Nej       

Om ja, vilken typ, TYKA-D, T5 eller T9 och när? 

      

17. Har du genomfört ett vetenskapligt projektarbete? Ja       Nej       

Om ja, titel på arbetet: 

      

18. Har du gjort ett kvalitets/utvecklingsarbete? Ja       Nej       

Om ja, titel på arbetet: 

      

 

Dokumentet skickas till ansvarig studierektor senast två veckor innan mittvärderingen. 

 


