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Råd vid vikariat inför ST i 
allmänmedicin
”Om vi vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål måste vi först finna henne där 

hon är och börja just där” 

Sören Kirkegaard 

 

Bakgrund 
Det är ett stort åtagande att anställa en ST-läkare i allmänmedicin. När en ST skrivs in läggs 

stora resurser både från arbetsgivaren och utbildningsenheten på introduktion och utbildning. 

För att kunna välja ut lämpliga blivande allmänläkare rekommenderas läkaren ha arbetat 3–6 

månader på den aktuella vårdcentralen innan ST. I flera områden är det i nuläget fler sökande 

än ST-tjänster och det är därför också en väntetid till inskrivning. För ST-läkaren kan det finnas 

möjlighet att tillgodoräkna tjänstgöringstid i sin ST. Dessa råd ska ses som ett stöd för 

vårdcentralen i hur man kan lägga upp arbetet för att det ska bli möjligt att tillgodoräkna sig tid 

och ge en så god förberedelse som möjligt.  

 

Rekommendation kring innehåll 
En aspekt på ett vikariat är att läkaren lär känna allmänmedicin och vad arbetet på vårdcentral 

innebär. Vill jag bli specialist i allmänmedicin? Som en del i den processen rekommenderas 

genomgång av målbeskrivning och lärandemål för olika områden.  

Vad styr ST-utbildningen - Primärvårdens utbildningsenhet (vgregion.se) 

Allmänmedicin kännetecknas av kontinuitet och relationen till patienten, för detta behöver 

läkaren få ha mottagning med sina egna patienter som följs över tid.  

 

Handledning och Kompetensvärdering 
Grundkrav för att kunna tillgodoräkna vikariatet i sin ST är individuell handledning minst 1 

timme per vecka med en huvudansvarig handledare. Handledaren ska vara specialist i 

allmänmedicin 

https://www.vgregion.se/f/regionhalsan/primarvardens-utbildningsenhet/st-i-allmanmedicin/vad-styr-st-utbildningen/
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För att kunna veta vilka kompetenser och utbildningsbehov läkaren har behöver 

kompetensvärderingar göras. Ett strukturerat sätt att göra detta är ”Först-i- ST” där läkaren dels 

gör en självskattning och handledaren gör strukturerade sit-ins. 

Handledning och kompetensvärdering - Primärvårdens utbildningsenhet (vgregion.se) 

För att följa kompetensutvecklingen rekommenderas fortlöpande sit-ins en gång per månad och 

utifrån läkarens behov. Bedöm olika moment, konsultation, undersökningsteknik och praktiska 

färdigheter. Gör även journalgenomgångar inklusive remisser och olika typer av intyg. 

Diskutera t.ex. etiska frågor, sekretess, Strama, REK-lista. Sit-outs med olika kollegor är också 

värdefullt. 

Använd video för att läkaren själv ska ha möjlighet att se och reflektera över sina 

konsultationer. 

Dokumentera handledningen och bedömningarna. 

Läkaren ska ha god tillgång till specialister i allmänmedicin för dagliga kliniska instruktioner. 

Kurser 
Läkaren kan erbjudas möjlighet att gå kurser som en del i sin kompetensutveckling. Det gäller 

fram för allt kliniska kurser. Med fördel kan obligatorisk kurs i försäkringsmedicin del 2 (för de 

som inte gjort svensk AT även del 1) göras.  

Kurser innan ST finansieras av arbetsgivaren.  

Introduktionsprogram 
Utlandsutbildade läkare som inte gjort AT i Sverige ska inleda ST-utbildningen med ett 

introduktionsprogram. I VGR innebär det deltagande i PLUS, kan möjligen påbörjas innan 

läkaren skrivs in som ST. Anmälan till PLUS görs av arbetsgivaren 

 

Bastjänstgöring (BT) är obligatoriskt för läkare som är utbildade i ett land utanför Sverige, som 

inte har gjort AT och som påbörjar sin ST-utbildning efter 1 juli 2021. BT kan göras som en 

inledande del av ST i allmänmedicin. Introduktionsprogram via PLUS för BT-läkare kan i vissa 

fall påbörjas innan inskrivning som ST, anmälan görs av BT/ST-studierektor.  

PLUS program för BT-, ST- och specialistläkare - VGR Akademin (vgregion.se) 

 

Deltagande i PLUS innan ST finansieras av arbetsgivaren.  

Språkstöd 
Läkare som inte har gått i svenskt gymnasium bör delta i PLUS språkkurs.  

Svenska språket - VGR Akademin (vgregion.se) 

https://www.vgregion.se/f/regionhalsan/primarvardens-utbildningsenhet/st-i-allmanmedicin/handledning/
https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/utbildningsenheter/plus/for-lakare/
https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/utbildningsenheter/plus/sprak/

