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Kursbokningsguiden för ST allmänmedicin i Södra Älvsborg
En viktig del av din ST är att du deltar i obligatoriska och kliniska kurser. Det finns finansiering för ca tre kurser
per år. Vi rekommenderar att du planerar o fördelar dina obligatoriska kurser över din ST-tid. De mest
tidskrävande kurserna (FoU o ST-LOK) planerar vi preliminärt in i din ST-plan när det passar bäst i översikten.
BVC-kursen söker du lämpligen i samband med sidoutbildning på barn/BVC-tjänstgöring på vårdcentralen.
DU är alltid ansvarig för att planera och genomföra dina kurser och måste alltid ansöka enligt nedan, även om
kursen anordnas på FoU-Centrum i Borås (ST-LOK o FoU-kurs).
(Gäller ej basgruppsträffar och ST-dagar som är obligatoriska för alla ST-läkare- ledigheten godkänns av din
chef, du behöver inte ansöka i ST-forum till din SR, däremot är det viktigt att du alltid anmäler deltagande eller
frånvaro via kalendern!)
1.

Hitta kurs:
• ST-forums Kalender/kurskatalog
• Allmänläkarkurser www.vgregion.se/allmanlakarkurser
• SK-kurser www.socialstyrelsen.se/sk-kurser
• Prata med dina kollegor på ST-dagarna o basgruppsträffar om bra kurser.

2.

Tänk efter och diskutera med din handledare:
a. Är kursen relevant för min ST?
b. Är den relevant just nu eller senare?
c. Är den oberoende (bra!) eller är läkemedelsindustri inblandad (undvik!)?
d. Är det en allmänläkare med som är föreläsare/kursledare?
e. Är kursen katedral (undvik!) eller i mindre grupper (bättre!)
f. Kolliderar kursen med ST-dagar, sidoutbildningar eller andra kurser?

3.

Är kursen och frånvaro godkänd av chefen?

4.

Därefter går du in i ST-forum – kursansökan för kurskostnader skall godkännas av din SR
a. Lägg in kursnamn, kurskostnad och ange planerat sätt att resa, uppskatta kostanden för resa o
logi
b. Ladda upp kursprogram!

5.

Efter godkännande av studierektor kan du ANMÄLA dig till kursen. Använd alltid vår
faktureringsadress:
Regionhälsan best id 20452
FE 007
405 83 Göteborg
ID/Ansvarsnummer: 20452
I-kundnummer för primärvården I600801
GLN: 7350003379232
Ibland skickas fakturan till dig som kursdeltagare- vidarebefordra den då skyndsamt via mail eller
internpost till vår utbildningskoordinator!

6.

När du fått bekräftelse på kursplats kan du boka ev resa och hotell (se ”Resebokningsguiden”).

7.

Var noga med att lägga kurserna du gått i din portfölj/ta bort de kurser du inte fått plats på från ditt
kurskonto.

8.

Om du utan giltigt skäl uteblir från kursen, eller om godkänd kursansökan saknas i ST-forum
kommer alla kostnader som uppstår i samband med kursen debiteras din vårdcentral.
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