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2.8. Utbildningsuppdrag *)

Handläggning av dispensansökan för utbildningsuppdraget för ST-läkare
inom Vårdval Vårdcentral
Utbildningsuppdraget för ST-läkare i allmänmedicin på Västra
Götalandsregionens vårdcentraler beskrivs i Krav- och kvalitetsboken Vårdval
Vårdcentral.
När en vårdcentral inte uppfyller alla krav inom utbildningsuppdraget för STläkare, fungerar Studierektorsenhet primärvård som ett obligatoriskt stöd till
vårdcentralen i arbetet för att nå fram till full kravuppfyllelse.
Vid önskemål om nyanställning av en ST-läkare och vid förändring av
vårdcentralens förutsättningar avseende bemanning, handledarkompetens eller
övriga krav inom utbildningsuppdraget, går berörd studierektor tillsammans med
vårdcentralschef och vid behov handledare och ST-läkare igenom dokumentet
”Krav på utbildningsvårdcentral - Utbildningsuppdraget för ST-läkare i
allmänmedicin”.
Om vårdcentralen inte uppfyller samtliga krav enligt checklistan i dokumentet,
sker dispensförfrågan till Koncernstab hälso- och sjukvård genom att skicka in
ifyllt dokument till handläggare på Enhet primärvård.

Enkel dispenshantering
Om parterna är överens om att god utbildningsmiljö för ST-läkaren föreligger,
trots att inte alla krav inom utbildningsuppdraget aktuellt kan uppfyllas, ges
dispens enligt den i dokumentet ifyllda handlingsplanen av Koncernstab hälsooch sjukvård. Vårdcentralschef och studierektor informeras genom ett brevsvar.
Inskickade ansökan enligt enkel dispenshantering samt kopplade brevsvar
förvaras på Koncernstab hälso- och sjukvård.
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Avsteg från kraven för att få utbilda ST-läkare gäller endast under en begränsad
del av läkarens ST-tjänstgöring. Uppföljning görs av studierektor med rapport till
handläggare på koncernkontoret.

Komplex dispenshantering
Om parterna inte är överens om att god utbildningsmiljö för ST-läkaren
föreligger, efterfrågar Koncernstab hälso- och sjukvård ett studierektorsutlåtande.
Handlingsplan från vårdcentralschefen och underlag från studierektor ligger till
grund för beslut av Hälso- och sjukvårdsdirektör med stöd av delegering från
hälso- och sjukvårdsstyrelsen, punkt 7.
Ärenden enligt komplex dispenshantering diarieförs.
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