Allmänmedicin
Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2008:17)
med kompletterande anvisningar från Svensk förening för
allmänmedicin (SFAM) finns på www.sfam.se/st.html
De föreskrifter och allmänna råd som gäller samtliga ämnesområden
finns att läsa på Socialstyrelsens hemsida:
www.socialstyrelsen.se/Publicerat/2008/10127/2008-126-2.htm och
en annan bra sida är
www.socialstyrelsen.se/Amnesord/utbildning_o_kompetens/nyast/specnavigation/o
Nya målbeskrivningen gäller för dem med svensk legitimation efter
060630

Nya målbeskrivningen ST allmänmedicin
•

•

•

Kompetenskrav för medicinsk
kompetens

för kommunikativ kompetens

Ledarskapskompetens

• 12 delmål handlägga alla

olika hälsoproblem som kan
förekomma i landet, akutmedicin,
BVC, MVC kvinnosjukvård, äldre,
rehab,intyg

• 3 delmål dialog med patient,
remissinstanser, allmänhet
Undervisa, egen
kompetensutveckling.

• 3 delmål ledarskap,
handledning, regelverk

•

samt kompetens inom
medicinsk vetenskap och
kvalitetsarbete

• 3 delmål vetenskapligt arbete,
EBM, folkhälsa

I målbeskrivningen definieras varje delmål, metod för lärande och hur
uppföljning ska se ut
Vi har följt detta i våra förslag till komplettering där en del checklistor finns
som stöd då ST läkare, handledare, verksamhetschef och studierektor
planerar ST kontraktet med glesbygdsmedicinsk inriktning
•

AKUTMEDICIN
Akuta medicinska tillstånd som kräver
omedelbara medicinska åtgärder i
livräddande syfte. Det kan vara t.ex.
hjärtinfarkter, stroke, lungödem, status
astmatikus, epilepsi, medvetslösa
patienter mm.

•

För att få tillräcklig volym av
akutsjukvård för att lära sig
självständigt handlägga / dvs utan
nära tillgång till specialist eller bakjour/
är det av vikt att tjänstgöringen sker på
sjukhus av tillräcklig storlek för att ha
ett högt tryck på akutmottagning och
att MAVA tjänstgöring ingår i
placeringen.

OLYCKSFALL OCH TRAUMA
Omhändertagande av olycksfall (allt från
mindre olycksfall upp till multitrauma)
med kompetens att slutbehandla
mindre skador och att stabilisera
patienter med mer omfattande skador
inför transport. Brännskador,
köldskador. Skadeplatsarbete

KIRURGI OCH ORTOPEDI

Konservativ frakturbehandling, lilla
kirurgin, handskador, KADlära inkl
suprapubisk kateter,preliminärbedöma
röntgenbilder

Medicinakutläkare, anestesi

Akutläkare kirurg, ortopedi

Akutmedicinkurs

ATLS/PHTLSkurs, kurs i skadeplatsarbete

Från vaggan till graven
•

•

VÅRD I LIVETS SLUT
Allmän palliativ vård
Smärtbehandling
Avancerad hemsjukvård
Palliativ pleuradränering,
ascitesdränering
Kurs i palliativ medicin, ev.
hospice/palliativ avdelning

•

ÖNH-ÖGON
Kännedom om nödkoniotomi
Behärska näsblödningar,
peritonsillit, fiberlaryngoskopi
Ögonskador, förtrogen med
ögonmikroskop,
tryckmätningar

VÅRD I LIVETS BÖRJAN
Graviditetskomplikationer,
förlossningar
På kvinnoklinik dokumenterat
medverkat vid ett tiotal
förlossningar samt
specialistMVC
Akut pediatrik, pediatriska
A-HLRprinciper,smärtstillning
och sedering vid ingrepp,
barntrauma
Tjänstgöring vid större
barnakut

Mycket kurser blir det…
I ordinarie allmänmedicinsk ST ingår obligatoriska kurser
• Handledning, ledarskap, vetenskapligt arbetssätt,
konsultationen, barnhälsovård, allmänmedicinskt
arbetssätt
I glesbygdsprofilen föreslår vi dessutom kurser i
• ATLS/PHTLS, akutmedicin, ledningsarbete på
skadeplats, palliativ vård.

Om ST kontrakten
•
•
•
•
•
•

Definierar åtagandet
Verksamhetschefens roll
Handledarens roll
Studierektorns roll
ST läkarens roll
Tillägg om ST med glesbygdsprofil

• Gå till www.glesbygdsmedicin.info och där till

• http://www.glesbygdsmedicin.info/ST/Glesbygdsmedicinsk%2
för hela texten om ST allmänmedicin
med glesbygdsprofil
•
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