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Gemensam kursbokningsguide för ST-
läkare i allmänmedicin i VGR   

Kursbokning 
En viktig del av din ST är att du deltar i obligatoriska och kliniska kurser. Primärvårdens 

utbildningsenhet ansvarar för den kursbudget du kan söka ur för att gå kurserna. Vi ser till att 

pengarna räcker till alla obligatoriska kurser och därutöver i genomsnitt max två kurser per år. 

Budgeten ska också täcka eventuella hotell- och resekostnader. Målet är också att alla ST 

någon gång under sin utbildning ska kunna delta i en större kongress eller seminarium för ST 

eller specialister i allmänmedicin.  

Prata med dina ST-kollegor om bra kurser. Du ska vara medveten om att även om kurserna 

finns med i ST-forums kurskatalog är det inte säkert att studierektor godkänner att du får gå. 

Med hänsyn till miljö och ekonomi prioriteras och godkänns lokala kurser i Västsverige 

framför kurser i övriga landet. Du bör alltså i första hand söka kurser som finns i närområdet.  

Det är önskvärt att kursen är oberoende av läkemedelsindustrin, hålls företrädesvis av en 

specialist i allmänmedicin och följer en angiven pedagogisk metod. 

Tänk efter och prata med din handledare:  

 Är kursen relevant för min ST?  

 Är kursen relevant just nu eller senare? Utgå från din utbildningsplan. 

 Är kursen oberoende (bra) eller är läkemedelsindustrin inblandad (undvik)? 

 Kolliderar kursen med ST-dagar, sidotjänstgöringar eller andra kurser?  

 Har kursen och frånvaron godkänts av din chef? 

 

För dig som deltar i PLUS-programmet så gäller att PLUS alltid ska prioriteras. Det innebär att 

deltagande i kurser utöver PLUS endast beviljas när de inte krockar med PLUS-programmet, 

och inte kan vänta tills du är färdig med PLUS. 

  



 

 

Så söker du kurser 
1. Inhämta godkännande om kurs och frånvaro av handledare och 

vårdcentralschef. 

2. Ansök om studierektors godkännande att söka kursen. Detta gör du på ST-

forum under delen ”Personligt” och sedan ”Kurskonto”. Observera att ansökan 

till studierektor enbart avser tillåtelse att söka kursen. En separat kursansökan 

måste göras till kursgivaren. 

3. När studierektorn har godkänt din ansökan innebär det att kursen är godkänd 

och finansieras av utbildningsenheten. Du kan nu göra en formell kursansökan 

hos kursgivaren och vid behov boka resa och boende. 

 

Alla resor och boende måste bokas via Lingmerths Resebyrå AB, telefonnummer 010-441 05 

00 alternativt www.vgregion.se/resor_logi eller www.lingmerths.se/vgr. Se separat 

resebokningsguide. 

Boka i första hand det mest miljövänliga och billigaste färdsättet. Välj också billigaste 

alternativ när det gäller logi. Övernattning beviljas inte inom rimligt pendlingsavstånd. 

 

Fakturauppgifter 
Vid bokning av kurs, boende och resa, ange nedanstående fakturauppgifter samt ditt namn. 

Regionhälsan 

FE 007 

405 83 Göteborg 

Organisationsnummer VGR: 232100–0131 

GLN-nummer Regionhälsan: 7 350 003 379 232 

Vid intern kurs (inom VGR) ange i-nummer (internt kundnummer): i60801 

Ansvarsnummer/beställar-id: 

 Fyrbodal Göteborg Skaraborg 
Södra 

Bohuslän 

Södra 

Älvsborg 

Ansvarsnummer 55416 30453 15110 49500 20452 

Beställar-id. 554161 304531 1511009 495001 204521 

 

  

http://www.vgregion.se/resor_logi
http://www.lingmerths.se/vgr


 

 

Avbokningsregler 
Om du utan giltigt skäl uteblir från kursen debiteras kurskostnaderna din vårdcentral. 

 

Här hittar du kurser 
 Allmänläkarkurser: www.vgregion.se/allmanlakarkurser 

 Lärportalen: https://larportalen.vgregion.se/  

 ST-forum: www.stforum.se 

 Regionkalendern: https://regionkalender.vgregion.se  

 FoU primär och nära vård: www.vgregion.se/f/regionhalsan/FoU-primarvard/fou-

kurser/  

 Vårdgivarwebben: www.vgregion.se/halsa-och-

vard/vardgivarwebben/utveckling--uppfoljning/utbildning 

 Socialstyrelsens SK-kurser: www.socialstyrelsen.se/sk-kurser 

  

http://www.vgregion.se/allmanlakarkurser
https://larportalen.vgregion.se/
http://www.stforum.se/
http://www.vgregion.se/f/regionhalsan/FoU-primarvard/fou-kurser/
http://www.vgregion.se/f/regionhalsan/FoU-primarvard/fou-kurser/
http://www.socialstyrelsen.se/sk-kurser


 

 

Rekommenderad fördelning av kurser 
 

Delmål När under ST (år) 
Längd på 

kurs 

a1 - Ledarskap 3–4 4–6 d 

a1 - Handledning + ev. fördjupad 

handledarutbildning för att bli ST-handledare år 4–5, 

alternativt som färdig specialist. 

1–3 3–4 d 

a2 - Etik, mångfald och jämlikhet 1–2 1–3 d 

a5 - Medicinsk vetenskap 2–4 5–10 v 

a6 - Juridik 1–2 3 d 

a6 - Sjukvårdsorganisation 1–2 3 d 

b1 - Konsultationskunskap 1–2 3 + 1 d 

b2 - Sjukdomsförebyggande arbete 2–3 1–2 d 

b3 - Läkemedel 2–3 1–2 d 

b4 - Försäkringsmedicin 1–2 1–2 d 

b5 - Palliativ medicin 3–5 2 d 

c3 - Allmänmedicinskt arbetssätt 2–4 2–4 d 

c6 - BVC-kurs 

I samband med barnrandning och BVC-tjänstgöring. 
2–5 2–5 d 

c14 - Juridik – praktisk tillämpning 3–5 2 d 

 


