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Lathund för intyg som ska bifogas specialistansökan Allmänmedicin enligt HSLF - FS 2021:8 
 

 INTYG  

Delmål Sammanfattning av innehåll i delmålen 
Klinisk 

tjänstg. VC 

Klinisk  
sidotjänstg. 

eller 
liknande 

Annat intyg 

STa1 Hälso- och sjukvårdens förutsättningar X  Kurs 

STa2 
Systematiskt kvalitets- och 

patientsäkerhetsarbete 
X  

Utvecklingsarbete(obligatoriskt) Kurs 

(inte obligatorisk) 

STa3 Medicinsk vetenskap X  

Kurs (inte obligatorisk) 

Vetenskapligt arbete (inte 

obligatoriskt) 

STa4 Etik X X 
Kurs 

Ev. utvecklingsarbete 

STa5 Ledarskap X X Kurs 

STa6 Lärande X X Kurs 

STa7 Vårdhygien och smittskydd X  
Utvecklingsarbete. Kan ersättas med 

tjänstgöringsintyg. 

STb1 
Kommunikation med patienter och 

närstående 
X X Kurs 

STb2 
Sjukdomsförebyggande och 

hälsofrämjande arbete 
X X Kurs 

STb3 Försäkringsmedicin X X Kurs 

STb4 Palliativ vård  X 

X 

Kan ersättas 

med 

auskultation

sintyg 

Kurs 

STc1 

Bedöma och handlägga förekommande 
hälsoproblem,  
etiskt och professionellt 

X X  

STc2 

Behärska avgöra medicinsk 
angelägenhetsgrad och prioritera mellan 
vårdsökande 

X X  

STc3 

Följa patientens hälsotillstånd över tid 
med hänsyn till livssituation, samt 
patientens tankar, oro och önskningar. 

X X Kurs 

STc4 

Behärska diagnostisera, behandla och 
följa patienter i alla åldrar med 
hälsoproblem och vanliga folksjukdomar, 
inklusive missbruk och beroende 

X X  
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STc5 

Behärska att initialt bedöma, remittera 
och följa personer med sjukdomstillstånd 
som behöver vård utöver den egna 
enhetens resurser 

X X  

STc6 Behärska hälso- och sjukvårdsarbete för 
barn och ungdomar. 
Kunna identifiera och handlägga barn 
som misstänks fara illa 

X 

 X separat intyg 

BVC resp. 
Barnkliniken 

 

Kurs 

 

STc7 Behärska handläggning av vanligt 
förekommande gynekologiska sjukdomar 
hos kvinnor i olika åldrar samt 
mödrahälsovård vid normala graviditeter 

X X  

STc8 Behärska äldres specifika hälsoproblem. 
Behärska hemsjukvård och palliativ vård i 
livets slutskede för personer i alla åldrar 

X 

X separat intyg 

SÄBO 

 
 

STc9 Behärska hembesök som verktyg för 
diagnostik och behandling 

X X  

STc10 Behärska initiera av och medverka i 
medicinsk rehabilitering och 
arbetsrehabilitering i samarbete med 
samhällets övriga resurser 

X X  

STc11 Behärska de myndighetsuppdrag som 
ingår i tjänsten, inklusive smittskydd 

X X  

STc12 Ha kunskap om hur man upptäcker, 
identifierar och motverkar skador och 
andra hälsoproblem i det lokala 
samhället. Ha kunskap om hälsans 
bestämningsfaktorer och andra 
folkhälsoaspekter samt metoder för 
hälsofrämjande och 
sjukdomsförebyggande insatser 

X X  

STc13 Behärska handläggning av vanliga och 
viktiga psykiska sjukdomar med betoning 
på de stora folksjukdomarna 

X    X  

STc14 Kunna tillämpa en helhetssyn på 
patienter samlade 
läkemedelsbehandling. Kunna anpassa 
läkemedelsbehandling 
inom specialiteten utifrån 
enskilda patienters ålder, 
kön, vikt, njur- och leverfunktion 
samt andra eventuella faktorer, 
till exempel övrig medicinering, 
samsjuklighet, graviditet och amning. 

Kunna bedöma risker för biverkningar 
och interaktioner vid 
läkemedelsbehandling inom specialisten. 

X X Kurs (två olika kurser) 

STc15 Uppvisa kunskap om lagar och andra 
författningar som är särskilt relevanta för 
specialiteten 

X X Kurs (två olika kurser) 
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Intyg tjänstgöring på vårdcentral  
Delmål STa1-a7, STb1-b4, STc1-c15 intygas på samma intyg. Det kan bli flera 

tjänstgöringsperioder. 

Exempel på beskrivning: 
Sedvanligt kliniskt vårdcentralarbete med blandat patientklientel som följts över tid (egen 
patientlista?), förmågan till att prioritera mellan patienter har tränats och där har även ingått 
arbete med akuta patienter, primärvårdens jourverksamhet samt hembesök. Samarbete med 
övriga kliniker genom bland annat remittering. 
Deltagit i handledning av AT-läkare och nya kollegor. Varit delaktig i palliativ vård med 
brytpunktssamtal, smittskyddsarbete då det varit aktuellt, och sjukdomsförebyggande arbete.   
Tränat ledarskap genom ………… 
Ansvarig för utbildningsinsatser för medarbetare, presenterat vetenskapliga artiklar och 
deltagit aktivt i vårdcentralens utvecklingsarbete samt patientsäkerhetsarbete. Deltagit i 
läkarmöten, reflektionsgrupper där frågor som etik, mångfald, jämlikhet samt ”svåra” 
patienter har diskuterats. Deltagit i teamarbete bland annat kring försäkringsmedicinska 
frågeställningar, arbetsrehab och medicinsk rehab.  

Bedömningar av utvecklingen och kommunikativ kompetens har utförts regelbundet främst 
genom medsittningar och regelbunden tid avsatt för handledning och studietid under 
tjänstgöringen. Deltagit i ST-seminarier regelbundet. 
Varit delaktig i myndighetsuppdrag och är uppdaterad kring lagar och föreskrifter i den 
allmänmedicinska specialiteten. Särskilda uppdrag? Auskultationer?  

Intyg klinisk tjänstgöring BVC, delmål STc6  
Exempel på beskrivning: kontinuerlig och självständig tjänstgöring på BVC under perioden 

Intyg klinisk tjänstgöring SÄBO, delmål STc8 och STc9 
Exempel på beskrivning: kontinuerlig och självständig tjänstgöring på ett särskilt äldre boende 
och som har inkluderat bland annat omhändertagande av geriatriska patienter, palliativ vård i 
livets slut skede, brytpunktssamtal, konstaterande av dödsfall, hembesök mm. 

Intyg klinisk tjänstgöring eller auskultation på sidoklinik 

Intyg från vårdcentral + minst en sidotjänstgöring behövs på: STc1, STc2, STc4, STc5, STc6, 

STc7, STc8, STc13. 

Observera att tiden för auskultation på Reumatologen, Neurologen, Ögon mm, räknas inte 

som tjänstgöringstid och därmed behövs inte skickas in till Socialstyrelsen 

Delmål som kan vara aktuella på vissa sidotjänstgöringskliniker:  

Delar av delmål som kan uppfyllas på en eller flera av nedanstående sidokliniker. Det avgörs 
av ST-läkaren i samråd med handledare på sidotjänstgöringskliniken. Beroende på vad man 
har jobbat med under placeringen. Godkänd tjänstgöring intygas av handledare på 
sidotjänstgöringsklinik.  

• STa3 om kliniken har gemensamma genomgångar att vetenskapliga studier  
• STa4 om det funnits diskussioner kring etik, jämlikhet o dyl.  
• ST a5 om ST-läkaren har lett ett team ex vid ronder eller temakonferens med socialtjänst 
eller FK. 
• ST a6 om ST-läkaren har handlett studenter eller AT eller undervisat under handledning. 
• STb1 om ST-läkaren under tjänstgöringen fått feedback på konsultationer, svåra samtal och 
liknande  
• STb2 om ST-läkaren haft mottagning som berör livsstilsrelaterade sjukdomar, till exempel 
diabetesmottagning  
• STb4 om ST-läkaren varit inblandad i vården av palliativa patienter  
• STc15 om du till exempel skrivit LVM, LPT, konstaterat dödsfall o dyl. 
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Exempel  

Intyg medicin: STb1, STb2, STc1, STc2, STc4, STc5 och STc14 

Intyg psykiatrin: STb1, STb2, STc1, STc2, STc4, STc5, STc13, STc14 och STc15 

Intyg barnklinik: STb1, STb2, STc1, STc2, STc5 och STc6 och STc14 

Intyg gynekologi: STb1, STb2, STc1, STc2, STc4, STc5, STc7 och STc14 

Intyg geriatrik: STb1, STb2, STb4, STc1, STc2, STc4, STc5 och STc8 och STc14 

Intyg sidotjänstgöring Hud, ÖNH, Kirurgen, Ortopedi, med flera: Delar av följande delmål kan 
ev. uppfyllas: STb1, STb2, STc1, STc2, STc4, STc5 och/eller STc14.  

Intyg delmål STa3 medicinsk vetenskap intygas av vetenskapliga handledare om utfört 
vetenskapligt arbete inom ramen för ST eller av handledare på vårdcentral om uppnådd 
kompetens kan tillgodoses på ett annat sätt. 

Intyg deltagande i utvecklingsarbete STb2 och ev. andra delmål som har deltagande i 

utvecklingsarbete som krav eller allmänt råd intygas av huvudhandledaren på vårdcentralen. 


