Studierektorsenheten

Lathund för SoS-intyg som ska bifogas specialistansökan Allmänmedicin.
Använd SoS-blankett SOSFS 2015:8 Bilagor 1 tom 7. Intyg skickas i original (spara kopior)
Delmål

a1
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a3
a4
a5
a6

b1
b2
b3
b4
b5
c1

c2

Sammanfattning av innehåll
I delmålen

Medarbetarskap, ledarskap
och pedagogik
Etik, mångfald och jämlikhet
Vårdhygien och smittskydd
Systematiskt kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete
Medicinsk vetenskap
Lagar och andra föreskrifter
samt hälso- och sjukvårdens
organisation
Kommunikation med patienter
och närstående
Sjukdomsförebyggande arbete
Läkemedel
Försäkringsmedicin
Palliativ vård i livets slutskede
Bedöma och handlägga
förekommande hälsoproblem,
etiskt och medicinskt
Behärska medicinsk
angelägenhetsgrad och
prioritera mellan vårdsökande

Intyg
klinisk
tjänstgöring våc
X

Intyg klinisk
tjänstgöring
sidoplacering

Kurs

X
X
X

Kurs

X

Kurs
Vetenskapligt arbete
Kurs

X

Kurs

X
X
X
X
X

Kurs
Kurs
Kurs
Kurs

X

Kvalitets- och
utvecklingsarbete

X

X

X

c3

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

X

c4

Kunna diagnostisera, behandla
och följa patienter i alla åldrar
med hälsoproblem och vanliga
folksjukdomar, inklusive
missbruk och beroende
Kunna initialt bedöma,
remittera och följa personer
med sjukdomar som behöver
vård utöver den egna
enhetens resurser
Behärska hälso- och
sjukvårdsarbete för barn och
ungdomar
Kunna identifiera och
handlägga barn som misstänks
fara illa

X

X

X

X

X

X

c5

c6

Annat intyg

Kurs

Kurs
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c7

c8

c9

c10

c11

c12
c13

c14
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Sammanfattning av innehåll
Intyg
Intyg klinisk
I delmålen
klinisk
tjänstgöring
tjänstsidoplacering
göring våc
X
X
Kunna handlägga vanligt

förekommande gynekologiska
sjukdomar hos kvinnor i olika
åldrar samt mödrahälsovård
vid normala graviditeter
Behärska äldres specifika
hälsoproblem
Behärska hemsjukvård och
palliativ vård i livets slutskede
för personer i alla åldrar
Behärska hembesök som
verktyg vid diagnostik och
behandling
Kunna initiera och medverka i
medicinsk rehabilitering och
arbetsrehabilitering i
samarbete med samhällets
övriga resurser
behärska myndighetsuppdrag
som ingår i tjänsten, inklusive
smittskydd
Kunskap om folkhälsoarbete
allmänt och lokalt
Kunna handlägga vanliga och
viktiga psykiska sjukdomar
med betoning på de stora
folksjukdomarna
Kunna tillämpa lagar och andra
föreskrifter som gäller för
specialiteten

X

Annat intyg

X*

X

X

X

X
X

X

X

Kurs

*skriv ett separat specificerat intyg Äldreboende/HSV
Del av delmål som kan uppfyllas på en eller flera av nedanstående sidokliniker, avgöras av STläkaren beroende på vad man har jobbat med under placeringen:
 Medicin/Akutklinik/Kirurgi/Ortopedi: b1, b2, b3, c1, c2, c4, c5
 Psykiatri: b1, b2, c1, c2, c4, c5, c13, c14
 Ögon/Hud/ÖNH: b1, b2, c1, c2, c4, c5,
 Barn: b1, b2, b3, c1, c2, c5, c6
 Gynekologi: b1, b2, c1, c2, c4, c5, c7
 Geriatrik: b1, b2, c1, c2, c4, c5, c8, c9
Godkänd klinisk tjänstgöring intygas av handledare på VC/sidoklinik. För tjänstgöring på VC
kan delmål a1-a5, b1-b5, c1,c14 intygas på samma intyg.
Obligatoriska kurser (delmål a1, a2, a5, a6, b1-b5, c3, c6, c14) intygas av kursledare, då flera
kursmål uppnås i samma kurs kan detta intygas på ett intyg.
Godkänt skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer intygas av ST-läkarens
huvudhandledare, efter att denna har inhämtat godkännande på det skriftliga arbetet från
handledaren på arbetet.
Godkänt kvalitets- och utvecklingsarbete intygas av huvudhandledaren på vårdcentralen.

