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Sidotjänstgöringskontrakt för ST-läkare i allmänmedicin
Mottagande klinik/mottagning: .................................................................

ST-läkare: ..........................................................
Mail: ....................................................................

Tel:………………………….

Personnummer:………………………………. Förskrivarkod:…………………………
VGR id:………………………

Kan IT-systemet Melior:

(_) ja

(_) nej

Vårdcentral:………………………………………………………………………………
Huvudhandledare på vårdcentralen:……………………………………………………
Mail:…………………………………………………….. Tel:……………………….......

Studierektor:………………………………………………………………………………..
Mail:………………………………………………………. Tel:…………………..............
______________________________________________________________________________________

Tjänstgöring: (obs, läs klinikinformation på ST-Forum)
Tidsperiod:……………………………………………….Tjänstgöringsgrad:…………..
Obligatoriska ST-dagar/basgrupp:………………………………………………………
Kurser:………………………………………………………………………………..……..
Planerad vårdcentralstjänstgöring:….………………………………………………….
Andra schemaönskemål: (T.ex.Arbetstidsförläggning, primärvårdsjourer, ledighet)
………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
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Under sidotjänstgöringen har jag som ST-läkare i samråd med min handledare
utifrån målbeskrivning och lärandemål inom allmänmedicin önskan om fokus
på följande:

Handledare på kliniken:…………………………………………………………………..
Schemaläggare på kliniken:………………………………………………………………

Schemaönskemål godkänns:

(_) ja

(_) nej

Om nej, kommentar:

Klinikens svar på önskan om sidotjänstgöringens fokus och innehåll:

Utbildningsansvarig på kliniken
Namn/titel……………………………………………....... Datum………………
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Sammanfattning och feedback till ST-läkare
Från klinik/mottagning:…………………………………………………………
till ST-läkare:…………………………………………………………………….
Bra:

Kan utvecklas:

Kommentar:

Handledare:…………………………………………….

Datum:………………….
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Förutsättningar för sidotjänstgöring ST allmänmedicin

ST-läkaren i allmänmedicin är anställd och har sin huvudtjänstgöring på en
vårdcentral. Huvudhandledaren är specialist i allmänmedicin och finns på STläkarens hemvårdcentral. Sidotjänstgöringen är ett komplement till tjänstgöringen,
när nödvändiga kunskaper och färdigheter inte kan inhämtas på vårdcentralen.
Kompetensutvecklingen skall hela tiden ske mot bakgrund av att ST-läkaren skall
verka som allmänläkare.
På sidotjänstgöringskliniken skall finnas en specialistkompetent kollega med
handledaransvar för ST-läkaren. ST-läkaren ges en anpassad introduktion.
Utbildningsplanen stäms av fort-löpande och en slutavstämning görs där ett
handledarutlåtande skrivs. Det är önskvärt att handledare på kliniken återrapporterar
till huvudhandledare efter genomförd sidotjänstgöring.

Godkänd tjänstgöring intygas på Socialstyrelsens blankett Intyg över godkända
lärandemoment i enlighet med målbeskrivningen avseende Klinisk Tjänstgöring,
SOSFS 2012:8 Bilaga 3 (2012-06) eller SOSFS 2015:8 - Bilaga 4. Utbildningen sker
enligt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 2008:17 eller SOSFS 2015:8 och aktuell
målbeskrivning med kommentar av Svensk Förening för Allmänmedicin, SFAM.

Under en längre sidoutbildning bör ST-läkaren ha fortlöpande kontakt med sin
hemvårdcentral. ST-läkaren skall kunna medverka i obligatoriska STutbildningar/moment under sidotjänstgöringstiden. Jourtjänstgöring fullgörs i regel i
primärvården.

Om kliniken uppmärksammar särskilda utbildningsbehov under
sidotjänstgöringen bör kontakt snarast tas med huvudhandledare på
vårdcentralen och med studierektor.
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Sammanfattning och feedback från ST-läkare
Från ST-läkare:……………………………………………………………
till klinik/mottagning:……………………………………………………….
Bra:

Kan utvecklas:

Kommentar:

ST-läkare:…………………………………………….

Datum:………………….

5(5)

