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Riktlinjer för beviljande av särskild ST-ersättning
Bakgrund
Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i september 2015 att
fastställa Hälso-och sjukvårdsstyrelsens förslag om Särskild ersättning för
ST inom allmänmedicin. Beslutet innebär att följande ersättning utbetalas
till verksamheter där särskild ST-ersättning beviljats:
-

40 000 kr/månad/heltidstjänstgörande ST i max 45
månader(50 000kr/mån inom Norra, Östra och Södra nämnden)
under primärvårdstjänstgöring.
65 000 kr/månad/heltidstjänstgörande ST i max 20
månader(75 000kr/mån inom Norra, Östra och Södra nämnden)
under sidotjänstgöring
65 000 kr/mån/heltidstjänstgörande ST (75 000 kr/mån inom Norra,
Östra och Södra nämnden) för utlandsutbildade ST, extra under max
12 månader.
34 000 kr/år/heltidstjänstgörande ST i utbildningsersättning.
Ersättningen betalas till studierektorsenheten och handhas av
studierektor.

Den anslagna budgeten för ST-ersättning beräknas täcka kostnaden för ca
440 ST-läkare där särskild ersättning beviljats. För att kunna ha möjlighet
att göra en jämn fördelning av antalet ST-läkare inom Västra
Götalandsregionen har normtal för antalet ST-läkare, baserat på antalet
invånare, tagits fram. Baserat på en totalvolym om 440 ST-läkare blir
fördelningen per nämndområde följande:
Norra nämnden
Västra nämnden
Göteborg
Södra nämnden
Östra nämnden

71 st
94 st
146 st
58 st
71 st
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Om intresset för ST-tjänster är större än vad normtalet anger får det bildas
en kö inom varje nämndområde för beviljande av särskild ST-ersättning.
Inom ramen för det totala antalet ST som kan beviljas ersättning, skall ST
inom Norra, Östra och Södra nämnden prioriteras.
Vid eventuell kö för beviljande av särskild ST-ersättning, skall alla STläkare(ST-utbildningskontrakt krävs) på vårdcentraler godkända för
utbildning ha tillgång till studierektorsstöd, få särskild ST-ersättning under
sidotjänstgöring, utbildningsersättning och andra aktiviteter som ingår i
utbildningsplanen, även om särskild ST-ersättning inte beviljats. Ersättning
för sidotjänstgöring för ST-läkare där särskild ersättning inte beviljats kan
utbetalas först efter att ST-läkaren inlett sin tjänstgöring med 18 månader
inom primärvård.
För att öka spridningen av ST-läkare till fler vårdcentraler kan en
vårdcentral högst få full särskild ST-ersättning för 5 samtidigt anställda STläkare. De vårdcentraler som anställer fler än 5 ST-läkare får särskild STersättning enbart under ST-läkarens sidotjänstgöring. Alla ST-läkare med
ST-utbildningskontrakt på dessa vårdcentraler skall ha tillgång till
studierektorsstöd, utbildningsersättning för kurser och andra aktiviteter som
ingår i utbildningsplanen.
Chefen för studierektorsenheten har fått i uppdrag att utarbeta praktiska
rutiner och handha eventuell kö för särskild ST-ersättning.
Rutin inom studierektorsenheten
För att särskild ST-ersättning skall kunna beviljas eller ST-aspirant ställas i
kö för beviljande av ersättning skall följande villkor vara uppfyllda:
-

Enheten skall vara godkänd för utbildningsuppdrag enligt Krav-och
kvalitetsboken.
Läkaren skall vara legitimerad
Läkaren skall ha en anställning på vårdcentralen
Studierektor skall ha träffat och intervjuat läkaren

Efter att studierektor utfört sedvanlig granskning av att villkoren är
uppfyllda gör studierektor en anmälan till chefen för studierektorsenheten.
Plats i kön bestäms utifrån den tidpunkt då studierektor anmält att
granskning genomförts. I anmälan skall framgå tidpunkt när studierektor
genomfört granskning, tidpunkt för vårdcentralens första kontakt och
beräknad tidpunkt för start för ST-tjänstgöringen.
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Chefen för studierektorsenheten meddelar studierektor när ersättning kan
beviljas. Studierektor meddelar berörd vårdcentral.
Övrigt
Om ST-läkare som beviljats särskild ST-ersättning vill byta vårdcentral
inom eller mellan Norra, Östra och Södra nämnden kan detta genomföras
efter kontakt med berörda studierektorer.
Om ST-läkare som beviljats särskild ST-ersättning vill byta vårdcentral
inom eller mellan Västra nämnden och Göteborg kan detta genomföras efter
kontakt med berörda studierektorer.
Om ST-läkare som beviljats särskild ST-ersättning vill byta vårdcentral från
Norra, Östra eller Södra nämnden till vårdcentral inom Västra nämnden
eller Göteborg skall läkaren ställas i kö inom berörd nämnd för beviljande
av ersättning.
ST-läkare som vill byta vårdcentral under kötid kan i särskilda fall beviljas
detta med bibehållet ködatum där det är motiverat ur utbildningssynpunkt.
Beslut om detta fattas av chefen för studierektorsenheten efter samråd med
berörda studierektorer.
Studierektorsenheten skall 2 gånger/år rapportera om aktuell kösituation till
koncernstab hälso- och sjukvård.

