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Om målbeskrivningarna 

I målbeskrivningarna för läkarnas specialiseringstjänstgöring (ST), inklusive 

bastjänstgöring för läkare (BT), anges de kunskaper, färdigheter och förhåll-

ningssätt som krävs för att få ett bevis om specialistkompetens respektive in-

tyg om godkänd bastjänstgöring (kompetenskrav). Målbeskrivningarna ska 

användas i utbildning för läkare under BT (BT-läkare) och övriga delar av 

specialiseringstjänstgöringen (ST-läkare), till exempel i utformning av kurser 

eller när en ST-läkares eller BT-läkares individuella utbildningsprogram tas 

fram. De ska också användas i bedömning av ST-läkares respektive BT-

läkares kompetens och kompetensutveckling.  

Målbeskrivningarna består av delmål. Delmålen kompletterar och förutsätter 

varandra på olika sätt. Det är därför viktigt att läsa dem tillsammans, som en 

helhet.  

I delmålen för BT (delmålen BT) anges endast kompetenskrav, det vill 

säga inte krav på genomförda utbildningsaktiviteter. Vilka utbildningsaktivi-

teter som en BT-läkare behöver genomföra för att uppnå ett specifikt delmål 

avgörs istället utifrån vad han eller hon behöver för att kunna uppfylla kom-

petenskraven i delmålet.  

I delmålen för ST i övrigt (delmålen STa, STb och STc) anges utöver kom-

petenskrav även utbildningsaktiviteter som ST-läkaren ska genomföra. Där 

anges också vilka intyg om genomförda utbildningsaktiviteter och uppfyllda 

kompetenskrav som ska utfärdas. Delmålet STa3, Medicinsk vetenskap, ut-

gör dock ett undantag. I delmålet anges inga krav på utbildningsaktiviteter. 

Vilka utbildningsaktiviteter som ska genomföras avgörs i stället utifrån en 

bedömning av vad den enskilda ST-läkaren behöver för att kunna uppfylla 

kompetenskraven i delmålet. 

Delmålen STa och STb är specialitetsövergripande. Delmålen STa gäller för 

alla specialiteter. Vilka av delmålen STb som gäller för de respektive speciali-

teterna framgår av specialiteternas målbeskrivningar. Delmålen STc är speci-

fika för respektive specialitet. 

BT är den inledande delen av ST. Utgångspunkten är att delmålen för BT 

uppnås före delmålen för ST i övrigt (delmålen STa, STb och STc). Målbe-

skrivningen för BT respektive de specialitetsövergripande delarna i målbe-

skrivningen för ST i övrigt (delmålen STa och STb) är därför utformade så 

att det ska finnas en kontinuitet mellan dem och en progression i fråga om 

kompetenskrav. I regeringens proposition Bastjänstgöring för läkare beräk-

nas normtiden för bastjänstgöringen till tolv månaders heltidstjänstgöring för 

en genomsnittlig läkare utan tillgodoräknanden (prop. 2017/18:274 s. 31). 

Det återspeglas i nivån på kompetenskraven i målbeskrivningen för bastjänst-

göringen. 

De kompetensområden som är aktuella under BT är i stora delar samma 

som under läkarutbildningen. Under BT stärks dock läkarnas grundläggande 

kliniska kompetens och förmåga till medicinskt beslutsfattande och de för-

väntas utveckla en större självständighet än under läkarutbildningen. Detta 
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gäller framför allt för delmålen BT1 och BT2. BT är också en introduktion 

till svensk hälso- och sjukvård. Av den anledningen anges i vissa BT-delmål 

(till exempel BT3 och BT4) krav på kompetens som den läkare som utbildat 

sig i Sverige troligen redan har, men som den som utbildat sig i ett annat land 

kan sakna. I de fallen behöver den som utbildat sig utanför Sverige antagli-

gen genomföra vissa utbildningsaktiviteter (t.ex. delta i kurser) för att uppnå 

det aktuella delmålet, medan det för den som utbildat sig i Sverige troligen 

enbart blir en fråga om bedömning utifrån kompetenskraven i delmålet.  

Handlägga används i målbeskrivningen för BT som en vid benämning för åt-

gärder som en läkare vidtar i relation till en patient. Det kan innebära till ex-

empel utredning, bedömning, remittering eller behandling. I delmålen BT1 

och BT2 står diagnostisera för processen att genomföra diagnostik. Det be-

höver inte innebära att man kommer fram till en slutlig eller säker diagnos.  

I målbeskrivningarna för ST i övrigt anges utöver klinisk tjänstgöring un-

der handledning krav på följande utbildningsaktiviteter: auskultation, kurs 

och utvecklingsarbete. Med auskultation menas här en strukturerad utbild-

ning där ST-läkaren studerar en eller flera medarbetares yrkesutövning och i 

viss mån utför uppgifter inom det aktuella området. Med kurs avses en struk-

turerad utbildning som utgår från uppsatta utbildningsmål och med utveckl-

ingsarbete ett arbete som genomförs i vilket ST-läkaren bidrar till verksam-

hetens systematiska kvalitetsarbete. 

I delmålen BT, STa och STb inleds vissa kompetenskrav med uppvisa kun-

skap. De anger krav på teoretiska kunskaper eller kunskaper om metoder el-

ler arbetssätt. Andra inleds med kunna och anger krav på färdigheter eller 

förhållningssätt.  

I vissa av delmålen STc finns kompetenskrav som är formulerade på mot-

svarande sätt som i delmålen BT, STa och STb. I de flesta av delmålen STc 

tillämpas dock en annan modell. Där används behärska för att uttrycka det 

mest omfattande kompetenskravet. Med behärska avses då att läkaren uppvi-

sar de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som krävs för att fullstän-

digt och självständigt kunna utföra de arbetsuppgifter som förekommer inom 

det område som avses. Det kan till exempel vara att läkaren fullständigt och 

självständigt kan bedöma, utreda, diagnostisera, behandla och följa upp en 

patient och använda de tekniker eller metoder som är relevanta för området. 

Ha kunskap används för att uttrycka ett kompetenskrav som är mindre omfat-

tande än behärska. Ofta handlar det då om teoretiska kunskaper. Ha känne-

dom används för att uttrycka det minst omfattande kompetenskravet.
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Målbeskrivning för 

bastjänstgöringen 

Delmål BT1. Akuta och icke akuta sjukdomstillstånd 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna diagnostisera akuta sjukdomstillstånd  

 

- kunna identifiera tecken på kritiska eller allvarliga sjukdomstillstånd och kunna initiera fort-

satt handläggning 

 

- kunna inleda behandling av akuta sjukdomstillstånd, inklusive livshotande tillstånd, och 

kunna planera fortsatt handläggning 

 

- kunna diagnostisera vanliga icke akuta sjukdomstillstånd 

 

- kunna planera behandling av samt behandla och följa upp vanliga icke akuta sjukdoms-

tillstånd och andra hälsoproblem 

 

- kunna beakta patientens övriga hälsotillstånd, inklusive eventuell multisjuklighet, och livssi-

tuation i handläggningen av akuta och icke akuta sjukdomstillstånd 
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Delmål BT2. Psykiatriska sjukdomstillstånd och övrig psykisk ohälsa 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna diagnostisera akuta psykiatriska sjukdomstillstånd  

 

- kunna inleda handläggning av akuta psykiatriska sjukdomstillstånd  

 

- kunna diagnostisera vanliga icke akuta psykiatriska sjukdomstillstånd 

 

- kunna inleda behandling av vanliga icke akuta psykiatriska sjukdomstillstånd 

  

- kunna beakta patientens övriga hälsotillstånd, inklusive eventuell multisjuklighet, och livssi-

tuation i handläggningen av akuta och icke akuta psykiatriska sjukdomstillstånd 

 

- kunna bedöma suicidrisk hos en patient och kunna initiera vidare handläggning 

 

- kunna identifiera tecken på förvirringstillstånd hos en patient och kunna vidta adekvata 

åtgärder 

 

- kunna identifiera tecken på beroendetillstånd hos en patient och kunna vidta adekvata 

åtgärder 

 

- kunna bedöma behov av psykiatrisk tvångsvård hos en patient och kunna utfärda vårdin-

tyg 

 

- kunna identifiera psykisk ohälsa som inte har sin grund i psykiatrisk sjukdom hos en patient 

och kunna vidta adekvata åtgärder 

 

 

Delmål BT3. Lagar och andra författningar inom hälso- och sjukvården 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och andra författningar som gäller inom hälso- och sjukvården 

och för dess personal 

 

 

Delmål BT4. Hälso- och sjukvårdens styrning och organisation 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och administration, både avse-

ende den hälso- och sjukvård som regionerna ansvarar för och den som kommunerna an-

svarar för 

 

- uppvisa kunskap om andra aktörer som har betydelse för hälso- och sjukvården, till exem-

pel socialtjänsten, Försäkringskassan och skolan 
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Delmål BT5. Strukturerad vårddokumentation  

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om syftet med strukturerad vårddokumentation  

 

- kunna dokumentera på ett sätt som bidrar till en god och säker vård för patienten 

 

 

Delmål BT6. Systematiskt kvalitetsarbete 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 
- uppvisa kunskap om vad systematiskt kvalitetsarbete innebär  

 

 

Delmål BT7. Vetenskapligt förhållningssätt  

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk information 

 

- kunna tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt i det dagliga arbetet 

 

 

Delmål BT8. Etik i det dagliga arbetet 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna identifiera och hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet  

 

 
  



Målbeskrivning för bastjänstgöringen 

10 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Delmål BT9. Bemötande 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna bemöta människor som individer och med respekt oberoende av till exempel kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfatt-

ning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder 

 

- kunna bemöta patienter och närstående med empati och lyhördhet 

 

- kunna anpassa bemötandet utifrån patienters och närståendes individuella förutsätt-

ningar och behov, till exempel utifrån ett barns mognadsnivå eller en patients kognitiva för-

måga  

 

 

Delmål BT10. Samarbeta och leda arbetet kring patienten 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna samarbeta med medarbetare inom både den egna yrkesgruppen och andra yr-

kesgrupper 

 

- kunna leda det multiprofessionella arbetet kring en enskild patient 

 

- kunna främja förutsättningar för patienters och närståendes delaktighet i vård och be-

handling  

 

- kunna samverka med aktörer inom och utanför hälso- och sjukvården kring en enskild pa-

tient, till exempel med en annan vårdenhet, den kommunala hälso- och sjukvården, social-

tjänsten, Försäkringskassan och skolan  

 

 

Delmål BT11. Presentera, förklara och instruera 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna presentera och förklara medicinsk information på ett tydligt och tillgängligt sätt, så-

väl muntligt som skriftligt 

 

- kunna ge medarbetare och studenter instruktioner om verksamhetsspecifika tekniker och 

tillvägagångssätt 
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Delmål BT12. Barn och ungdomar 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna anpassa vård och omhändertagande med utgångspunkt i barns och ungdomars 

särskilda förutsättningar och behov 

 

- uppvisa kunskap om barns rättigheter i hälso- och sjukvården 

 

- kunna identifiera tecken på att ett barn far illa eller riskerar att fara illa och kunna vidta 

adekvata åtgärder  

 

 

Delmål BT13. Vårdhygien och smittskydd i det dagliga arbetet 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för att vårdrelaterade infektioner och smittspridning förebyggs i det 

dagliga arbetet  

 

 

Delmål BT14. Hälsofrämjande insatser 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna identifiera behov av hälsofrämjande insatser hos en patient och kunna initiera fort-

satt handläggning  

 

 

Delmål BT15. Läkemedelsbehandling 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna anpassa läkemedelsbehandling efter en patients ålder, kön, vikt, njur- och lever-

funktion samt andra eventuella faktorer, till exempel övrig medicinering, samsjuklighet, gra-

viditet och amning 

 

- kunna bedöma risker för interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling  

 

- uppvisa kunskap om principer för rationell antibiotikabehandling 

 

- uppvisa kunskap om läkemedels inverkan på miljön 
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Delmål BT16. Försäkringsmedicinska intyg 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna utfärda försäkringsmedicinska intyg  

 

 

Delmål BT17. Behov av palliativ vård 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna identifiera behov av palliativ vård hos en patient och kunna vidta adekvata åtgär-

der 

 

 

Delmål BT18. Dödsbevis och dödsorsaksintyg 

Kompetenskrav 

 
Läkaren ska 

 

- kunna utfärda dödsbevis 

 

- kunna utfärda dödsorsaksintyg 

 



Barn- och ungdomsmedicin 

LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

13 

 

Målbeskrivningar för 

specialiseringstjänstgöringen i 

övrigt 

Barn- och ungdomsmedicinska 

specialiteter 
 

Barn- och ungdomsmedicin 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 
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Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

 

 

Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 
  



Barn- och ungdomsmedicin 

LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

15 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 

 

 

 

Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kunskapen om det 

friska barnet och ungdomen och 

den påverkan som arv, kultur, 

miljö och samhälle har på barns 

och ungdomars utveckling och 

hälsa 

 

- behärska diagnostik av avvikel-

ser från normal tillväxt och ut-

veckling 

 

- ha kunskap om hälsofrämjande 

arbete 

 

 - kunna handlägga psykosociala 

problem  

 

- behärska kunskapen om barnets 

rättigheter samt kunna identifiera 

barn som far illa och vidta ade-

kvata åtgärder, inklusive fullfölja 

anmälningsskyldigheten  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc2 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av ba-

sala och akuta barn- och ung-

domsmedicinska tillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga vanliga och 

viktiga tillstånd inom området ne-

onatologi 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga vanliga och 

viktiga tillstånd inom områdena 

allergologi och lungsjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc5 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga vanliga och 

viktiga tillstånd inom områdena 

neurologi och habilitering 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc6 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga vanliga och 

viktiga tillstånd inom områdena 

endokrinologi och metabola sjuk-

domar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc7 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga vanliga och 

viktiga tillstånd inom området 

nefrologi 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc8 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga vanliga och 

viktiga tillstånd inom områdena 

gastroenterologi, hepatologi och 

nutrition 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc9 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga vanliga och 

viktiga tillstånd inom områdena 

infektionssjukdomar, immunologi 

och reumatologi 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga vanliga och 

viktiga tillstånd inom områdena 

onkologi och hematologi  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc11 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga vanliga och 

viktiga tillstånd inom området kar-

diologi 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc12 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga vanliga 

och viktiga tillstånd inom området 

barn- och ungdomspsykiatri 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt bedöma 

ungdomars biologiska, psykolo-

giska och sociala utvecklingsnivå 

och beakta denna i den kliniska 

vardagen 

 

- kunna självständigt ta ung-

domsmedicinsk anamnes och till-

lämpa behandlingsstrategier som 

innebär delaktighet och främjar 

följsamhet i olika åldrar 

 

- kunna självständigt förbereda 

och genomföra överföring till vux-

envården av ungdomar med kro-

nisk sjukdom eller funktionsned-

sättning 

 

- kunna självständigt genomföra 

samtal om sex och samlevnad, 

alkohol och droger med ungdo-

mar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc15 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Barn- och ungdomsallergologi 

 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kunskapen om det 

friska barnet och ungdomen och 

den påverkan som arv, kultur, 

miljö och samhälle har på barns 

och ungdomars utveckling och 

hälsa 

 

- behärska diagnostik av avvikel-

ser från normal tillväxt och ut-

veckling 

 

- ha kunskap om hälsofrämjande 

arbete 

 

- kunna handlägga psykosociala 

problem 

 

- behärska kunskapen om barnets 

rättigheter samt kunna identifiera 

barn som far illa och vidta ade-

kvata åtgärder, inklusive fullfölja 

anmälningsskyldigheten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av ba-

sala och akuta barn- och ung-

domsmedicinska tillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga vanliga och 

viktiga tillstånd inom områdena 

neonatologi; allergologi och lung-

sjukdomar; neurologi och habilite-

ring; endokrinologi och metabola 

sjukdomar; nefrologi; gastroente-

rologi, hepatologi och nutrition; 

infektionssjukdomar, immunologi 

och reumatologi; onkologi och 

hematologi; kardiologi samt ung-

domsmedicin inklusive sociala 

och psykologiska aspekter och 

överföring till vuxenvård 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga vanliga 

och viktiga tillstånd inom området 

barn- och ungdomspsykiatri 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

astma och allergisk rinokonjunkti-

vit 

 

- behärska metoder för utredning 

av lungfunktion och bedömning 

av bronkialprovokationer 

 

- behärska inhalationsbehandling 

för barn i olika åldrar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

Vårdteamarbete 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

akuta allergiska reaktioner och 

anafylaxi 

 

- behärska att ge instruktioner för 

patientens egen akutbehandling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

Vårdteamarbete 

 

 

 
  



Barn- och ungdomsallergologi 

LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

35 

 

Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

akut och kronisk urtikaria 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

eksem  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

Vårdteamarbete 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

födoämnesallergi 

 

- kunna handlägga dietbehand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

Vårdteamarbete 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- behärska behandling med aller-

genspecifik immunterapi, innefat-

tande utredning av indikationer, 

rutiner för behandling samt upp-

följning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

överkänslighet mot läkemedel 

och vacciner 

 

- behärska vaccinering av riskpa-

tienter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga utred-

ning, diagnostik och behandling 

av lungsjukdomar utöver astma, 

ökad infektionskänslighet och im-

mundefekter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Barn- och ungdomshematologi och onkologi 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kunskapen om det 

friska barnet och ungdomen och 

den påverkan som arv, kultur, 

miljö och samhälle har på barns 

och ungdomars utveckling och 

hälsa 

 

- behärska diagnostik av avvikel-

ser från normal tillväxt och ut-

veckling 

 

- ha kunskap om hälsofrämjande 

arbete 

 

- kunna handlägga psykosociala 

problem 

 

- ha kunskap om strålningsbiologi, 

strålningsfysik och strålskydd 

 

- behärska kunskapen om barnets 

rättigheter samt kunna identifiera 

barn som far illa och vidta ade-

kvata åtgärder, inklusive fullfölja 

anmälningsskyldigheten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av ba-

sala och akuta barn- och ung-

domsmedicinska tillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga vanliga och 

viktiga tillstånd inom områdena 

neonatologi; allergologi och lung-

sjukdomar; neurologi och habilite-

ring; endokrinologi och metabola 

sjukdomar; nefrologi; gastroente-

rologi, hepatologi och nutrition; 

infektionssjukdomar, immunologi 

och reumatologi; onkologi och 

hematologi; kardiologi samt ung-

domsmedicin inklusive sociala 

och psykologiska aspekter och 

överföring till vuxenvård 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga vanliga 

och viktiga tillstånd inom området 

barn- och ungdomspsykiatri 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska vanliga och viktiga till-

stånd inom icke-malign hemato-

logi hos barn och ungdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna bedöma barn och ung-

domar med hemoglobinopatier, 

koagulationssjukdomar och ovan-

liga icke-maligna hematologiska 

sjukdomar och deras kroniska 

följdtillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Auskultation 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av leu-

kemi och lymfom hos barn och 

ungdomar samt dessa sjukdomars 

akuta behandlingskomplikationer 

 

- behärska utförandet av ben-

märgsaspiration och benmärgsbi-

opsi samt intratekal cytostatika-

behandling 

 

- ha kunskap om sena komplikat-

ioner till ovanstående sjukdomar 

och behandlingar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga utred-

ning och behandling av barn och 

ungdomar med tumörer i cen-

trala nervsystemet samt deras 

akuta komplikationer 

 

- ha kunskap om sena komplikat-

ioner till ovanstående sjukdom 

och behandling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga neuroblastom 

och njurtumörer hos barn och 

ungdomar 

 

- ha kunskap om sena komplikat-

ioner till ovanstående sjukdomar 

och deras behandlingar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga mjukdelssar-

kom och skelettumörer hos barn 

och ungdomar 

 

- ha kunskap om sena komplikat-

ioner till ovanstående sjukdomar 

och deras behandling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska den understödjande 

behandlingen hos barn och ung-

domar med cancersjukdom vid 

cytostatika- och strålbehandling 

samt behärska akuta komplikat-

ioner vid sådan behandling 

 

- ha kunskap om sena komplikat-

ioner till ovanstående sjukdomar 

och behandlingar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om allogen och 

autolog stamcellstransplantation 

hos barn och ungdomar 

 

- ha kunskap om immunsuppressiv 

behandling efter allogen stam-

cellstransplantation 

 

- ha kunskap om sena komplikat-

ioner till ovanstående behand-

lingar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc13 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om nutrition, anti-

emetisk behandling och smärtbe-

handling för patientgruppen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
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Delmål STc15 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Barn- och ungdomskardiologi 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 
 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kunskapen om det 

friska barnet och ungdomen och 

den påverkan som arv, kultur, 

miljö och samhälle har på barns 

och ungdomars utveckling och 

hälsa 

 

- behärska diagnostik av avvikel-

ser från normal tillväxt och ut-

veckling 

 

- ha kunskap om hälsofrämjande 

arbete 

 

- kunna handlägga psykosociala 

problem 

 

- behärska kunskapen om barnets 

rättigheter samt kunna identifiera 

barn som far illa och vidta ade-

kvata åtgärder, inklusive fullfölja 

anmälningsskyldigheten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av ba-

sala och akuta barn- och ung-

domsmedicinska tillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga vanliga och 

viktiga tillstånd inom områdena 

neonatologi; allergologi och lung-

sjukdomar; neurologi och habilite-

ring; endokrinologi och metabola 

sjukdomar; nefrologi; gastroente-

rologi, hepatologi och nutrition; 

infektionssjukdomar, immunologi 

och reumatologi; onkologi och 

hematologi; kardiologi samt ung-

domsmedicin inklusive sociala 

och psykologiska aspekter och 

överföring till vuxenvård 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga vanliga 

och viktiga tillstånd inom området 

barn- och ungdomspsykiatri 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska cirkulationsorganens 

normala funktion och utveckling 

samt den normala fostercirkulat-

ionens fysiologi och omställning 

vid födelsen 

 

- behärska fysikalisk diagnostik 

och diagnostiska metoder för vär-

dering av cirkulationsorganens 

funktion inom kompetensområdet 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

medicinsk behandling och upp-

följning av vanliga och viktiga 

medfödda hjärtfel 

 

- kunna handlägga utredning, 

diagnostik, medicinsk behandling 

och uppföljning av ovanliga och 

komplexa medfödda hjärtfel 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

vanliga och viktiga förvärvade 

hjärtsjukdomar 

 

- kunna handlägga utredning, 

diagnostik, behandling och upp-

följning av ovanliga förvärvade 

hjärtsjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

vanliga och viktiga hjärtrytmrubb-

ningar 

 

- kunna handlägga utredning, 

diagnostik, behandling och upp-

följning av ovanliga hjärtrytm-

rubbningar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

hjärtsvikt 

 

- behärska diagnostik, utredning, 

behandling och uppföljning av 

akuta cirkulationsstillestånd inom 

kompetensområdet 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga utredning, 

diagnostik, behandling och upp-

följning av vanliga och viktiga 

kardiomyopatier 

 

- ha kunskap om diagnostik, ut-

redning, behandling och uppfölj-

ning av ovanliga kardiomyopatier 

samt genetiska och metabola 

hjärtsjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om utredning, dia-

gnostik, behandling och uppfölj-

ning av cirkulationsorganens sjuk-

domar under fostertiden 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om utredning, dia-

gnostik, behandling och uppfölj-

ning av terminal hjärtsvikt, pulmo-

nell hypertension och 

transplantation av thoraxorgan 

 

- ha kunskap om sena komplikat-

ioner och funktionsnedsättning 

vid medfödda hjärtfel hos barn, 

ungdomar och vuxna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Barn- och ungdomsneurologi med habilitering 

 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kunskapen om det 

friska barnet och ungdomen och 

den påverkan som arv, kultur, 

miljö och samhälle har på barns 

och ungdomars utveckling och 

hälsa 

 

- behärska diagnostik av avvikel-

ser från normal tillväxt och ut-

veckling 

 

- ha kunskap om hälsofrämjande 

arbete 

 

- kunna handlägga psykosociala 

problem 

 

- behärska kunskapen om barnets 

rättigheter samt kunna identifiera 

barn som far illa och vidta ade-

kvata åtgärder, inklusive fullfölja 

anmälningsskyldigheten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av ba-

sala och akuta barn- och ung-

domsmedicinska tillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga vanliga och 

viktiga tillstånd inom områdena 

neonatologi; allergologi och lung-

sjukdomar; neurologi och habilite-

ring; endokrinologi och metabola 

sjukdomar; nefrologi; gastroente-

rologi, hepatologi och nutrition; 

infektionssjukdomar, immunologi 

och reumatologi; onkologi och 

hematologi; kardiologi samt ung-

domsmedicin inklusive sociala 

och psykologiska aspekter och 

överföring till vuxenvård 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga vanliga 

och viktiga tillstånd inom området 

barn- och ungdomspsykiatri 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga diagnostik, ut-

redning, behandling och habilite-

ring vid neurologiska tillstånd i ny-

föddhetsperioden 

 

- ha kunskap om de sjukdomstill-

stånd som kan ge upphov till av-

vikelser i det centrala nervsyste-

mets anläggning under fosterlivet 

inklusive dysmorfa tillstånd och 

genetiska syndrom 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 

Teoretiska studier  

 

Undervisa under hand-

ledning 

 

Vårdteamarbete 
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Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och habilitering vid 

utvecklingsneurologiska avvikel-

ser, såsom autismspektrumtillstånd 

och avvikelser i kognition, aktivi-

tetsgrad, uppmärksamhet och 

kommunikation 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 

Teoretiska studier  

 

Undervisa under hand-

ledning 

 

Vårdteamarbete 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga utredning, 

diagnostik, behandling och habili-

tering vid neuromuskulära sjukdo-

mar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 

Teoretiska studier  

 

Undervisa under hand-

ledning 

 

Vårdteamarbete 
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Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och habilitering vid 

cerebral pares, neuralrörsdefekter 

och hydrocefalus 

 

- ha kunskap om neurologiska or-

saker till syn- och hörselavvikelser 

samt ha kännedom om syn- och 

hörselhabilitering 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 

Teoretiska studier  

 

Undervisa under hand-

ledning 

 

Vårdteamarbete 

 

 

 
  



Barn- och ungdomsneurologi med habilitering 

LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

75 

 

Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och habilitering vid 

epilepsi och övriga paroxysmala 

tillstånd såsom migrän, rörelse-

rubbningar och störningar i va-

kenhet och sömn 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 

Teoretiska studier  

 

Undervisa under hand-

ledning 

 

Vårdteamarbete 
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Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga utredning, 

diagnostik, behandling och habili-

tering vid neurometabola och 

neurodegenerativa sjukdomar 

och ha kunskap om grundläg-

gande genetiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 

Teoretiska studier  

 

Undervisa under hand-

ledning 

 

Vårdteamarbete  
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och rehabilitering vid 

sjukdomar i nervsystemet av infek-

tiös, inflammatorisk, vaskulär, trau-

matisk, anoxisk, toxisk och ne-

oplastisk orsak  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 

Teoretiska studier  

 

Undervisa under hand-

ledning 

 

Vårdteamarbete  
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Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och habilitering vid 

flerfunktionsnedsättningar hos 

barn och ungdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 

Teoretiska studier  

 

Undervisa under hand-

ledning 

 

Vårdteamarbete  

 

 

 

Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
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Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Neonatologi 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  

 

 

 

  



Neonatologi 

LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

85 

 

Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kunskapen om det 

friska barnet och ungdomen och 

den påverkan som arv, kultur, 

miljö och samhälle har på barns 

och ungdomars utveckling och 

hälsa 

 

- behärska diagnostik av avvikel-

ser från normal tillväxt och ut-

veckling 

 

- ha kunskap om hälsofrämjande 

arbete 

 

- kunna handlägga psykosociala 

problem 

 

- behärska kunskapen om barnets 

rättigheter samt kunna identifiera 

barn som far illa och vidta ade-

kvata åtgärder, inklusive fullfölja 

anmälningsskyldigheten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av ba-

sala och akuta barn- och ung-

domsmedicinska tillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- kunna handlägga vanliga och 

viktiga tillstånd inom områdena 

neonatologi; allergologi och lung-

sjukdomar; neurologi och habilite-

ring; endokrinologi och metabola 

sjukdomar; nefrologi; gastroente-

rologi, hepatologi och nutrition; 

infektionssjukdomar, immunologi 

och reumatologi; onkologi och 

hematologi; kardiologi samt ung-

domsmedicin inklusive sociala 

och psykologiska aspekter och 

överföring till vuxenvård 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga vanliga 

och viktiga tillstånd inom området 

barn- och ungdomspsykiatri 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om graviditet och 

fosterutveckling 

 

- ha kunskap om graviditets och 

fosterutvecklings betydelse för ut-

vecklingen av olika sjukdomar 

 

- i samråd med obstetriker kunna 

handlägga sjukdomstillstånd hos 

fostret samt komplikationer under 

graviditet och förlossning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska kunskapen om respira-

toriska, cirkulatoriska och kardiella 

problem hos nyfödda samt kunna 

självständigt handlägga dessa 

 

- kunna rutinerat och självständigt 

utföra hjärt-lungräddning av ny-

födda barn 

 

- behärska etiska ställningstagan-

den i svåra medicinska situationer 

inom neonatalvården 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kunskapen om det för 

tidigt födda barnet och de kom-

plikationer i olika organsystem 

som den för tidiga födelsen kan 

medföra 

 

- kunna självständigt handlägga 

lätt, måttligt och extremt under-

burna barn både i akut fas, under 

vårdtiden på neonatal intensiv-

vårdsavdelning och lättvårdsav-

delning, och vid uppföljning 

 

- ha kunskap om omvårdnad av 

nyfödda barn, inklusive familje-

centrerad neonatalvård 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kunskapen om nutrit-

ion och vätskebehandling av 

barn som vårdas på neonatalav-

delning 

 

- kunna rutinerat och självständigt 

ordinera vätska samt parenteral 

och enteral nutrition till nyfödda 

barn med olika sjukdomstillstånd 

 

- behärska kunskapen om vanliga 

och allvarliga gastroenterolo-

giska, hepatologiska och nefrolo-

giska sjukdomar hos nyfödda 

samt kunna handlägga dessa 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kunskapen om neona-

tal neurologi, inklusive hypoxisk 

ischemisk encefalopati, kramp-

sjukdomar, intrakraniella blöd-

ningar, neonatal stroke och 

neuromuskulära sjukdomar samt 

kunna handlägga dessa tillstånd 

 

- ha kunskap om vanliga och all-

varliga syndrom, missbildningar 

och andra ärftliga sjukdomar 

samt kunna handlägga miss-

tänkta och verifierade sådana 

 

- behärska utvecklingsbedömning 

av barn i olika åldrar samt neuro-

logisk uppföljning av riskbarn 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kunskapen om vanliga 

och allvarliga metabola, endo-

krina och hematologiska rubb-

ningar (inklusive immuniseringar 

och koagulationsrubbningar) hos 

nyfödda barn samt kunna själv-

ständigt handlägga dessa 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc11 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- behärska kunskapen om infekt-

ionssjukdomar hos nyfödda barn 

och självständigt och rutinerat 

kunna handlägga dessa 

 

- behärska hygienrutiner inom ne-

onatalvården 

 
 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska den medicinskt tek-

niska utrustningen samt de dia-

gnostiska metoder som används 

inom neonatalvården och den 

neonatala intensivvården 

 
- ha goda teoretiska kunskaper 

om ultraljudsundersökning av 

hjärna och hjärta och tolkning av 

resultaten samt ha viss färdighet i 

att utföra sådana ultraljudsunder-

sökningar 

 
- behärska kunskapen om neona-

tala transporter samt kunna själv-

ständigt genomföra transporter 

av intensivvårdskrävande ny-

födda barn 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Bild- och funktionsmedicinska 

specialiteter 
 

Klinisk fysiologi 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 
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Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

 

 

Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 
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Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 

 

 

 

Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1-STc4 är i stora delar gemensamma för de bild- och funktions-

medicinska specialiteterna radiologi och klinisk fysiologi (gemensam kun-

skapsbas). 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om undersökningsre-

sultatens betydelse för vidare 

handläggning 

 

- ha kunskap om undersöknings-

metodernas styrkor, svagheter 

och risker 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska anatomi, fysiologi och 

patofysiologi som har relevans för 

klinisk fysiologi 

 

- ha kunskap om anatomi, fysio-

logi och patofysiologi som har re-

levans för radiologi 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om fysikaliska, tek-

niska, matematiska och statistiska 

principer för metoder som ingår i 

kompetensområdet 

 

- ha kunskap om bildbearbetning 

för undersökningsmodaliteter 

inom kompetensområdet 

 

- ha kunskap om strålningsbiologi, 

strålningsfysik och strålskydd 

 

- kunna tillämpa lagar och andra 

författningar som gäller för strål-

ningsfysik och strålskydd 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om nuklearmedicin 

som har relevans för specialiteten 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

  

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska de vanligaste under-

sökningarna inom elektrokardio-

grafi 

 

- kunna handlägga övriga under-

sökningar inom elektrokardiografi 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska de vanligaste under-

sökningarna inom arbetsfysiologi 

och hemodynamik 

 

- kunna handlägga övriga under-

sökningar inom arbetsfysiologi 

och hemodynamik 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska de vanligaste under-

sökningarna inom hjärtfunktions-

diagnostik 

 
- kunna handlägga övriga under-

sökningar inom hjärtfunktionsdia-

gnostik 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska de vanligaste under-

sökningarna inom myokardperfus-

ionsdiagnostik 

 

- kunna handlägga övriga under-

sökningar inom myokardperfus-

ionsdiagnostik 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska de vanligaste under-

sökningarna inom lungfunktions-

diagnostik 

 
- kunna handlägga övriga under-

sökningar inom lungfunktionsdia-

gnostik 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska de vanligaste under-

sökningarna inom fysiologisk kärl-

diagnostik 

 
- kunna handlägga övriga under-

sökningar inom fysiologisk kärldia-

gnostik  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om de vanligaste 

undersökningarna inom fysiologisk 

njur- och urinvägsdiagnostik 

 

- kunna handlägga övriga under-

sökningar inom fysiologisk njur- 

och urinvägsdiagnostik 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om de vanligaste 

undersökningarna inom fysiologisk 

gastrointestinal diagnostik, mus-

kelfysiologi och pediatrisk klinisk 

fysiologi 

Auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Radiologi 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1-STc4 är i stora delar gemensamma för de bild- och funktions-

medicinska specialiteterna radiologi och klinisk fysiologi (gemensam kun-

skapsbas). 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om undersökningsre-

sultatens betydelse för vidare 

handläggning 

 

- ha kunskap om undersöknings-

metodernas styrkor, svagheter 

och risker 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska anatomi, fysiologi och 

patofysiologi som har relevans för 

radiologi 

 

- ha kunskap om anatomi, fysio-

logi och patofysiologi som har re-

levans för klinisk fysiologi 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om fysikaliska, tek-

niska, matematiska och statistiska 

principer för metoder som ingår i 

kompetensområdet 

 

- behärska bildbearbetning för 

undersökningsmodaliteter inom 

kompetensområdet 

 

- behärska strålningsbiologi, strål-

ningsfysik och strålskydd 

 

- kunna tillämpa lagar och andra 

författningar som gäller för strål-

ningsfysik och strålskydd 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- ha kunskap om nuklearmedicin 

som har relevans för specialiteten 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

  

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska de vanligaste radiolo-

giska undersökningarna inom tho-

raxorganen 

 

- kunna initialt handlägga övriga 

undersökningar inom thoraxorga-

nen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska de vanligaste radiolo-

giska undersökningarna av bukor-

ganen och gastrointestinalkana-

len 

 

- kunna initialt handlägga övriga 

undersökningar av bukorganen 

och gastrointestinalkanalen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga de vanligaste 

interventionerna inom radiologi 

 

- ha kunskap om övriga intervent-

ioner 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska de vanligaste radiolo-

giska undersökningarna av det 

muskuloskeletala systemet 

 

- kunna initialt handlägga övriga 

undersökningar av det musku-

loskeletala systemet 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska de vanligaste radiolo-

giska undersökningarna inom 

neuroområdet 

 

- kunna initialt handlägga övriga 

undersökningar inom neuroområ-

det 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska de vanligaste radiolo-

giska undersökningarna av barn 

 

- kunna initialt handlägga övriga 

undersökningar av barn 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om de vanligaste 

undersökningarna inom radiolo-

gisk bröstdiagnostik 

 

- ha kännedom om övriga under-

sökningar inom radiologisk bröst-

diagnostik 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska de vanligaste radiolo-

giska undersökningarna av uro-

genitalorganen 

 

- kunna initialt handlägga övriga 

undersökningar av urogenitalor-

ganen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Neuroradiologi 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om undersökningsre-

sultatens betydelse för vidare 

handläggning 

 

- ha kunskap om undersöknings-

metodernas styrkor, svagheter 

och risker 

 

- ha kunskap om fysikaliska, tek-

niska, matematiska och statistiska 

principer för metoder som ingår i 

kompetensområdet 

 

- behärska bildbearbetning för 

undersökningsmodaliteter inom 

kompetensområdet 

 

- behärska strålningsbiologi, strål-

ningsfysik och strålskydd 

 
- behärska de vanligaste radiolo-

giska undersökningarna och 

kunna initialt handlägga övriga 

undersökningar inom thorax-, 

gastro-, urogenital- muskeloske-

letal- och barnradiologi 

 

- ha kunskap om vanliga och ha 

kännedom om övriga undersök-

ningar inom radiologisk bröstdia-

gnostik 

 

- kunna handlägga vanliga och 

ha kunskap om övriga intervent-

ioner inom radiologi 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska anatomi som har rele-

vans för radiologi med särskild 

tonvikt på neuroradiologi 

 

- ha kännedom om fysiologi och 

patofysiologi som har relevans för 

radiologi med särskild tonvikt på 

neuroradiologi  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska neuroradiologiska tek-

niker, inklusive deras indikationer, 

kontraindikationer, begräns-

ningar, komplikationer och biverk-

ningar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- ha kännedom om tekniker vid 

interventionell neuroradiologi, in-

klusive deras indikationer, kontra-

indikationer, begränsningar, kom-

plikationer och biverkningar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

  

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kännedom om tekniker vid 

funktionell neuroradiologi, inklu-

sive indikationer, kontraindikat-

ioner och begränsningar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- ha kännedom om sjukdomar, 

skador och missbildningar i cen-

trala nervsystemet, ryggen och 

öron-, näs- och halsområdet hos 

vuxna och barn 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 
Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska radiologisk diagnostik 

av sjukdomar i centrala nervsyste-

met och ryggen, och ha kunskap 

om den radiologiska diagnosti-

kens betydelse för handläggning 

och vård av patienten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska radiologisk diagnostik 

av sjukdomar i öron-, näs- och 

halsområdet, och ha kunskap om 

den radiologiska diagnostikens 

betydelse för handläggning och 

vård av patienten 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska radiologisk behand-

lingsuppföljning och diagnostik av 

postterapeutiska tillstånd i cen-

trala nervsystemet och ryggen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska radiologisk behand-

lingsuppföljning och diagnostik av 

postterapeutiska tillstånd i öron-, 

näs- och halsområdet 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska pediatriska tillämp-

ningar av neuroradiologin, särskilt 

avseende hjärnans utveckling, 

barnmisshandel och strålskydd  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kännedom om klinisk dia-

gnostik och behandling av sjuk-

domstillstånd som har relevans för 

neuroradiologisk diagnostik 

 

- kunna värdera klinisk information 

som är relaterad till neuroradiolo-

gisk diagnostik, och i samverkan 

över specialitetsgränserna med-

verka till att skapa optimal vård 

för patienten  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc13 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kännedom om nuklearmedi-

cin som har relevans för speciali-

teten 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc15 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Enskilda basspecialiteter 
 

Akutsjukvård 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 
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Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

 

 

Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 
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Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 

 

 

 

Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska identifiering och hand-

läggning av livshotande, eller po-

tentiellt livshotande, tillstånd hos 

patienter i alla åldrar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning  

 

Träning i simulerad miljö  

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska bedömning av medi-

cinsk angelägenhetsgrad hos pa-

tienter i alla åldrar och kunna pri-

oritera mellan vårdsökande 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning  

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska värdering av symtom 

utifrån differentialdiagnostiska 

kunskaper för patienter i alla åld-

rar 

 

- behärska sannolikhetsbedöm-

ning för olika tillstånd utifrån den 

information som är tillgänglig 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Medsittning  

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö  

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska akut smärtbehandling 

för patienter i alla åldrar och att 

anpassa smärtlindringen efter för-

väntad intensitet och duration av 

smärta 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Medsittning  

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska akuta diagnostiska 

och terapeutiska färdigheter för 

patienter i alla åldrar 

 

- behärska enhetens medicintek-

niska utrustning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Medsittning  

 

Träning i simulerad miljö  

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kunskapen om aktu-

ella riktlinjer för initial behandling 

av vanligt förekommande akuta 

diagnoser och tillstånd hos pati-

enter i alla åldrar 

 

- ha kunskap om andra speciali-

teters verksamhet som är relevant 

för ett multidisciplinärt arbetssätt 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Medsittning  

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska risk–nyttavärdering för 

olika handläggningsalternativ ur 

ett medicinskt, etiskt och logistiskt 

perspektiv samt ur ett patientsä-

kerhetsperspektiv för patienter i 

alla åldrar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Medsittning  

 

Självständigt skriftligt ar-

bete enligt vetenskapliga 

principer 

 

Träning i simulerad miljö  

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska prehospital handlägg-

ning av patienter i alla åldrar 

 

- behärska prehospitalt vårdtea-

marbete 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Träning i simulerad miljö  

 

Vårdteamarbete 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska att leda arbetet på en 

akutenhet och använda tillgäng-

lig kompetens och tillgängliga re-

surser 

 

- kunna leda det medicinska ar-

betet prehospitalt och vid kata-

strof- och masskadesituationer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Medsittning  

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö  

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska att ansvara för patien-

tens medicinska säkerhet tills an-

svaret tagits över av annan vård-

givare, också under transporter 

 

- kunna handlägga normal för-

lossning 

 

- ha kunskap om vanliga kompli-

kationer vid graviditet och förloss-

ning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Medsittning  

 

Träning i simulerad miljö  

 

Vårdteamarbete 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska samverkan med sam-

hällets resurser utanför hälso- och 

sjukvården, särskilt när det gäller 

missbruk respektive barn som far 

illa 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- kunna identifiera epidemiolo-

giska förändringar och behärska 

preventiva åtgärder för akut-

enhetens patienter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Allmänmedicin 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 
 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska att utifrån ett profess-

ionellt och etiskt förhållningssätt 

bedöma och handlägga i landet 

förekommande hälsoproblem 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera vårdenheter med 

mottagningsverksamhet 

inom primärvården 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska att avgöra medicinsk 

angelägenhetsgrad och på ett 

etiskt tillfredsställande sätt priori-

tera mellan vårdsökande 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera vårdenheter med 

mottagningsverksamhet 

inom primärvården 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska att följa och värdera 

förändringar i en patients hälsotill-

stånd över längre tid med hänsyn 

tagen till patientens hela livssitu-

ation, och i mötet med patienten 

ha förmåga att ta hänsyn till och 

utgå ifrån patientens och närstå-

endes föreställningar, förvänt-

ningar och farhågor 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera vårdenheter med 

mottagningsverksamhet 

inom primärvården  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska att diagnostisera, be-

handla och följa patienter i alla 

åldrar med hälsoproblem och 

vanliga folksjukdomar, inklusive 

missbruk och beroende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera vårdenheter med 

mottagningsverksamhet 

inom primärvården  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska att initialt bedöma, re-

mittera och följa personer med 

sjukdomstillstånd som behöver 

vård utöver den egna enhetens 

resurser 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera vårdenheter med 

mottagningsverksamhet 

inom primärvården  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska hälso- och sjukvårdsar-

bete för barn och ungdomar 

 

- kunna identifiera och hand-

lägga barn som misstänks fara illa 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera vårdenheter med 

mottagningsverksamhet 

inom primärvården  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av van-

ligt förekommande gynekologiska 

besvär och sjukdomar hos kvinnor 

i olika åldrar samt mödrahälso-

vård vid normala graviditeter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska äldres specifika hälso-

problem 

 

- behärska hemsjukvård och palli-

ativ vård i livets slutskede för per-

soner i alla åldrar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera vårdenheter med 

mottagningsverksamhet 

inom primärvården  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska hembesök som verk-

tyg vid diagnostik och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera vårdenheter med 

mottagningsverksamhet 

inom primärvården  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska initiering av och med-

verkan i medicinsk rehabilitering 

och arbetsrehabilitering i samar-

bete med samhällets övriga resur-

ser 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera vårdenheter med 

mottagningsverksamhet 

inom primärvården  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska de myndighetsupp-

drag som ingår i tjänsten, inklusive 

smittskydd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera vårdenheter med 

mottagningsverksamhet 

inom primärvården  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om hur man upp-

täcker, identifierar och motverkar 

skador och andra hälsoproblem i 

det lokala samhället 

 

- ha kunskap om hälsans bestäm-

ningsfaktorer och andra folkhälso-

aspekter samt om metoder för 

hälsofrämjande och sjukdoms-

förebyggande insatser 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera vårdenheter med 

mottagningsverksamhet 

inom primärvården  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc13 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av van-

liga och viktiga psykiska sjukdo-

mar med betoning på de stora 

folksjukdomarna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera vårdenheter med 

mottagningsverksamhet 

inom primärvården  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc15 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Arbets- och miljömedicin 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska bedömning av sam-

banden mellan ohälsa och expo-

nering i arbetsmiljön och i den all-

männa miljön 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska klinisk handläggning 

av patienter med tillstånd som är 

relaterade till exponering i arbets-

miljön och den allmänna miljön, 

med helhetssyn på patienten och 

beaktande av patientens medi-

cinska, funktionella, psykologiska 

och sociala situation 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utformning av hälso-

undersökningar eller andra kart-

läggningar utifrån aktuell expone-

ring 

 

- kunna planera och genomföra 

hälsoundersökningar eller andra 

kartläggningar utifrån aktuell ex-

ponering, och kunna återrappor-

tera till berörda parter  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna använda exponeringsut-

redningar vid handläggning av 

ärenden på individ- och grupp-

nivå 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om arbetsorganisat-

ionens inverkan på individer och 

grupper 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om identifiering, vär-

dering och kontroll av riskfaktorer i 

arbetsmiljön och i den allmänna 

miljön samt om åtgärder för att 

förbättra ogynnsamma förhållan-

den 

 

- kunna tillämpa kunskaper om 

identifiering, värdering och kon-

troll av riskfaktorer i arbetsmiljön 

och i den allmänna miljön samt 

om åtgärder för att förbättra 

ogynnsamma förhållanden vid 

handläggning av individ- och 

gruppärenden 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- ha kunskap om hälsofrämjande 

och förebyggande arbete i ar-

betsmiljön och den allmänna mil-

jön 

 

- kunna planera, genomföra och 

följa upp hälsofrämjande och fö-

rebyggande åtgärder 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om vanliga sjuk-

domstillstånd och funktionsned-

sättningar, deras diagnostik och 

behandling samt deras påverkan 

på arbets- och livssituationen 

 

- kunna tillämpa kunskaper om 

vanliga sjukdomstillstånd och 

funktionsnedsättningar, deras dia-

gnostik och behandling samt de-

ras påverkan på arbets- och livssi-

tuationen vid handläggning av 

individärenden 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska bedömning av indivi-

duell arbetsförmåga, handlägg-

ning av arbetslivsinriktad rehabili-

tering och medverkan i medicinsk 

rehabilitering i samverkan med 

samhällets övriga resurser 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten, inklu-

sive arbetsmiljö- och hälsoskydds-

lagstiftning samt arbetsrättsliga 

bestämmelser 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska genomförandet av 

lagstadgade medicinska kontrol-

ler och tjänstbarhetsbedöm-

ningar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- kunna identifiera och ta hänsyn 

till medicinsk-etisk problematik 

som uppstår i förhållande till indi-

vid, grupp och arbetsgivare samt 

tillsynsmyndigheter och andra 

samhällsaktörer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
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Hud- och könssjukdomar 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

 

 
  



Hud- och könssjukdomar 

LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

165 

 

Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om hudens basala 

biologi, patofysiologi och morfo-

logi 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om förekomsten 

och fördelningen av de olika der-

matologiska och veneriska sjuk-

domarna i befolkningen 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska dermatologisk och ve-

nereologisk undersökningsteknik 

och terminologi 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

  



Hud- och könssjukdomar 

170 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska vanliga och viktiga 

dermatologiska och venereolo-

giska sjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga histopatolo-

giska utlåtanden 

 

- ha kunskap om dermatopato-

logi  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga immunologisk 

diagnostik 

 

- ha kunskap om de immunolo-

giska och inflammatoriska proces-

serna vid hudsjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska olika diagnostiska me-

toder, inklusive dermatoskopi 

och dermatologi, vid vanliga och 

viktiga hudtumörer och vaskulära 

missbildningar 

 

- behärska behandling, inklusive 

hudkirurgi, av vanliga och viktiga 

hudtumörer och vaskulära miss-

bildningar  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska patofysiologi, dia-

gnostik och terapi avseende sår-

läkning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska dermatologisk lokal- 

och systembehandling inklusive 

fototerapi 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av sex-

uellt överförbara infektioner samt 

vanliga och viktiga genitala der-

matoser 

 

- behärska mikrobiologisk dia-

gnostik 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga arbetsrelate-

rade hudsjukdomar inklusive ar-

betsanpassning, rehabilitering 

och försäkringsmedicin i samver-

kan 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga vanliga 

tillstånd inom angränsande kun-

skapsområden 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Infektionssjukdomar 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

 

 
  



Infektionssjukdomar 

176 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning och be-

handling av inhemska samhälls-

förvärvade infektioner 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga infektioner 

som är förvärvade i utlandet 

 

- ha kännedom om det globala 

infektionspanoramat 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska initialt omhänderta-

gande av akuta livshotande in-

fektioner 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska förebyggande av in-

fektioner och smittspridning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska behandling av infek-

tiösa agens och ha kunskap om 

resistens hos dessa 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska val av diagnostiska 

metoder för infektiösa agens och 

kunna bedöma resultaten utifrån 

vald diagnostisk metod 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga patienter 

med komplicerade infektionsfrå-

geställningar som primärt omhän-

dertas inom annan specialitet 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Auskultation  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga patienter 

med ökad risk för infektioner 

 

- kunna handlägga förebyg-

gande arbete avseende patien-

ter med ökad risk för infektioner 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga patienter 

med vårdrelaterade infektioner 

och infektiösa komplikationer till 

ingrepp 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga akut 

livshotande icke-infektiösa till-

stånd 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga sjukdomar 

som är relevanta för det invärtes-

medicinska ämnesområdet 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga infektioner på 

ett individualiserat sätt, med hän-

syn till ålder och övriga tillstånd 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Klinisk farmakologi 
 

Delmålen STa  
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska värdering av läkeme-

dels effekter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska värdering av läkeme-

dels säkerhet 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska grundläggande statist-

iska och epidemiologiska meto-

der inom läkemedelsområdet 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska rådgivning om läke-

medelsbehandling till enskilda 

patienter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska rådgivning om läke-

medelsbehandling till patient- el-

ler diagnosgrupper 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- ha kunskap om farmakodyna-

mik, farmakokinetik, läkemedelsa-

nalyser och missbruksanalyser 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska att verka för en ration-

ell och samhällsnyttig läkemedels-

användning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska förmedling av produ-

centobunden läkemedelsinform-

ation, muntligt och skriftligt 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om alla faser i klinisk 

läkemedelsutveckling, inklusive 

godkännandeprocessen för läke-

medel 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om nationella och 

internationella organisationer för 

läkemedel 

 
- ha kunskap om ansvarsfördel-

ningen vid läkemedelsanvänd-

ning i hela vårdkedjan inklusive 

vårdens övergångar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha fördjupad kunskap inom 

minst ett terapiområde  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Undervisa under hand-

ledning 

 

 

 

  



Klinisk farmakologi 

LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

193 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om utredning, dia-

gnostik och behandling inom ett 

specialitetsområde 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Klinisk genetik 
 

Delmålen STa  
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmålen STc 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om medicinsk gene-

tik, cytogenetik och molekylärbio-

logi 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska genetisk diagnostik 

och utredning samt ha kunskap 

om behandling och prevention 

av medfödda genetiska tillstånd 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska genetisk diagnostik 

och utredning samt ha kunskap 

om behandling och prevention 

av förvärvade genetiska tillstånd 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 
Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 
Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska genetisk laboratoriedi-

agnostik 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga 

syndromutredning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska prenatal diagnostik 

 

- ha kunskap om preimplantato-

risk genetisk diagnostik 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska genetisk vägledning 

på individ- och familjenivå 

 

- kunna samtala med patienter 

om livsavgörande frågor med be-

aktande av etiska principer och 

värderingar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska släktträdsanalys och 

riskbedömning 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska databashantering som 

diagnostiskt hjälpmedel 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga genetisk kon-

sultation i hälso- och sjukvården 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 
Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

 

 

Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om komplexa gene-

tiska samband 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om hur forskningsre-

sultat kan tillämpas kliniskt 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Onkologi 
 

Delmålen STa och STb 

 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska principer för kemote-

rapi och annan medicinsk be-

handling av tumörsjukdomar  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska extern strålbehandling 

vid vanliga tumörsjukdomar samt 

ha kunskap om strålbehandling-

ens fysikaliska och biologiska prin-

ciper 

 

- ha kunskap om strålningsbiologi, 

strålningsfysik och strålskydd 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kännedom om övriga strål-

behandlingsmodaliteter och strål-

behandlingstekniker samt deras 

teoretiska grund 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga akuta onkolo-

giska tillstånd, vanliga komplikat-

ioner till tumörsjukdom och akuta 

sidoeffekter av behandling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik och medi-

cinsk behandling av smärta och 

andra symtom relaterade till tu-

mörsjukdomar i kurativ och pallia-

tiv fas 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om kliniskt relevant 

tumörbiologi, carcinogenes och 

genetik 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- ha kunskap om diagnostiska 

metoder, inklusive patologi, cyto-

logi och bild- och funktionsmedi-

cinsk diagnostik, för utredning, 

diagnostik och uppföljning av tu-

mörsjukdom 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning och dia-

gnostik av tumörsjukdomar 

 

- ha kunskap om tumörsjukdomar-

nas etiologi och epidemiologi 

samt behärska grunderna för pre-

vention och screening  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av pati-

enter med vanliga tumörsjukdo-

mar samt kunna initialt hand-

lägga övriga tumörsjukdomar, i 

kurativ och palliativ fas 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- kunna handlägga uppföljning 

av patienter som är behandlade 

för tumörsjukdomar, seneffekter 

av behandling samt inledande 

rehabilitering 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om och kunna initi-

alt bedöma gynekologiska malig-

niteter och deras vanliga kompli-

kationer 

 
- ha kunskap om och kunna initi-

alt bedöma hematologiska ma-

ligniteter inklusive lymfom och de-

ras vanliga komplikationer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- ha kännedom om nuklearmedi-

cinska tekniker och deras an-

vändning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Reumatologi 
 

Delmålen STa och STb 

 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

akuta och kroniska inflammato-

riska led- och ryggsjukdomar hos 

vuxna 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 

Medsittning  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

de vanligast förekommande 

akuta och kroniska inflammato-

riska systemsjukdomarna och vas-

kuliterna hos vuxna 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 

Medsittning  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga ovan-

liga akuta och kroniska inflamma-

toriska systemsjukdomar och vas-

kuliter hos vuxna, samt ha 

kunskap om långsiktig handlägg-

ning av dessa 

 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska detaljerad led- och 

ryggundersökning liksom injekt-

ionsteknik 

 

- ha färdigheter i basal musku-

loskeletal ultraljudsdiagnostik 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Medsittning  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska differentialdiagnostik 

och initial handläggning av 

andra sjukdomar med symtom 

och fynd från rörelseapparaten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska indikationer, effekter 

och bieffekter för läkemedel som 

används inom specialiteten 

 

- ha kunskap om verkningsmek-

anismer och interaktioner för läke-

medel som används inom specia-

liteten 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Deltagande i seminarium  

 

Medsittning 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga långvarigt 

sjuka patienter med reumatisk 

sjukdom, med en helhetssyn inbe-

gripande såväl psykosociala som 

medicinska konsekvenser 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Vårdteamarbete 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om de immunolo-

giska och inflammatoriska proces-

serna vid reumatisk sjukdom 

 

- kunna handlägga immunologisk 

diagnostik 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- kunna bedöma indikationer och 

utfall av avbildande, fysiologisk 

och laborativ diagnostik 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna bedöma behov av reu-

matologisk rehabilitering och reu-

makirurgi  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Medsittning  

 

Vårdteamarbete  
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga akuta 

invärtesmedicinska sjukdomstill-

stånd 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning  

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga vanliga 

tillstånd inom de angränsande 

kunskapsområdena 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium  

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Rättsmedicin 
 

Delmålen STa  
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

 

 
  



Rättsmedicin 

228 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska rättsmedicinsk under-

sökning av levande person 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 
Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska rättsmedicinsk under-

sökning av avliden person 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 
Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska sakkunniguppdrag i 

domstol 

 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om rättsväsendets 

organisation, styrning och regel-

verk 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna bedöma toxikologiska 

analysresultat 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- kunna bedöma histologiska pre-

parat 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga klassificering 

av sjukdomar och skador samt re-

gistrering i myndighetens datasy-

stem 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga fotografering 

och digital bildhantering 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga arbete på 

fynd- och brottsplats 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om olika tilläggs- 

undersökningar och hur dessa 

kan användas i diagnostiken 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om fixering, fram-

ställning och färgning av histopa-

tologiska preparat 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- kunna bedöma resultaten av 

bild- och funktionsmedicinska 

undersökningar som är relevanta 

för kunskapsområdet 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Socialmedicin 

 

Delmålen STa  
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kartläggning och ana-

lys av hälsoläget samt bestäm-

ningsfaktorer för hälsa och sjuk-

dom i befolkningen 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska analys av orsaker till 

ojämlikhet i hälsa 

 

- kunna handlägga åtgärder mot 

ojämlikhet i hälsa 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kunskapen om hälso-

utvecklingen i samhällets margi-

naliserade grupper 

 

- ha kännedom om socialtjäns-

tens arbete och metoder 

 

 

Auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 
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Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- kunna handlägga förbättringsar-

bete med inriktning mot en mer 

hälsofrämjande hälso- och sjuk-

vård 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska tillämpning av social-

försäkringssystemet och försäk-

ringsmedicin 

 

- ha kunskap om de sociala kon-

sekvenserna av sjukdom och 

ohälsa 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska planering, implemen-

tering och utvärdering av hälso-

främjande insatser på individ-, 

grupp- och samhällsnivå 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska planering, implemen-

tering och utvärdering av sjuk-

domsförebyggande insatser på 

individ-, grupp- och samhällsnivå 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kännedom om internation-

ella socialmedicinska projekt 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av van-

liga akuta och kroniska sjukdoms-

tillstånd, särskilt medicinska pro-

blem, hos marginaliserade 

grupper 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 
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Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska samhällsvetenskaplig, 

beteendevetenskaplig och medi-

cinsk forskning om mekanismer för 

hälsa och sjukdom 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska tillämpning av hälsoe-

konomiska metoder 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Invärtesmedicinska specialiteter 
 

Endokrinologi och diabetologi 

 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1–STc5 är gemensamma för de invärtesmedicinska speciali-

teterna endokrinologi och diabetologi, geriatrik, hematologi, internmedicin, 

kardiologi, lungsjukdomar, medicinsk gastroenterologi och hepatologi samt 

njurmedicin (gemensam kunskapsbas). 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt identifiera, 

diagnostisera och handlägga 

akuta sjukdomar eller sjukdomstill-

stånd inom internmedicin och an-

gränsande basspecialiteter, samt 

kunna handlägga akuta åtgärder 

avseende dessa 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt handlägga 

vanliga och allvarliga internmedi-

cinska sjukdomstillstånd samt van-

liga och allvarliga tillstånd inom 

invärtesmedicinska och övriga 

angränsande basspecialiteter 

 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om läkemedelsrela-

terade problem inklusive polyfar-

maci 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt handlägga 

vanliga och allvarliga sjukdomstill-

stånd vid multisjuklighet hos pati-

enter i allmänhet och hos äldre 

patienter i synnerhet 

 

- ha kunskap om hur helhetssyn 

tillämpas för individualiserad be-

handling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt besluta om 

och initiera palliativ vård 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggningen av 

vanliga endokrina tillstånd inklu-

sive utredning, diagnostik, terapi 

och uppföljning 

 

- kunna bedöma remitteringsbe-

hov för enskilda patienter till an-

nan specialitet 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Vårdteamarbete 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

terapi och uppföljning av ovan-

liga endokrina sjukdomstillstånd 

hos patienter och kunna bedöma 

det enskilda remitteringsbehovet 

för dessa patienter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 
Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 
Deltagande i seminarium  

 
Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga endokrina 

sjukdomar med komplikationer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Auskultation  

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga enskilda pati-

enter i enlighet med de lagar och 

andra författningar som gäller för 

myndighetsutövning inom kom-

petensområdet 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga endokrina 

sjukdomstillstånd i samband med 

intensivvård och parenteral nutrit-

ion samt pre- och postoperativt 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga puber-

tetens endokrinologi, gravidite-

tens endokrinologi, manlig och 

kvinnlig infertilitet, sexuell funktion 

och transsexualism 

 

- kunna bedöma remitteringsbe-

hov för enskilda patienter till 

andra specialiteter 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kännedom om hereditära, 

medfödda och genetiska endo-

krinologiska sjukdomstillstånd 

 

- ha kunskap om förebyggande 

av endokrina sjukdomar 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kännedom om miljöfaktorers 

inverkan på uppkomsten av en-

dokrina sjukdomstillstånd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Geriatrik 

 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1–STc5 är gemensamma för de invärtesmedicinska speciali-

teterna endokrinologi och diabetologi, geriatrik, hematologi, internmedicin, 

kardiologi, lungsjukdomar, medicinsk gastroenterologi och hepatologi samt 

njurmedicin (gemensam kunskapsbas). 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt identifiera, 

diagnostisera och handlägga 

akuta sjukdomar eller sjukdomstill-

stånd inom internmedicin och an-

gränsande basspecialiteter, samt 

kunna handlägga akuta åtgärder 

avseende dessa 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt handlägga 

vanliga och allvarliga internmedi-

cinska sjukdomstillstånd samt van-

liga och allvarliga tillstånd inom 

invärtesmedicinska och övriga 

angränsande basspecialiteter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om läkemedelsrela-

terade problem inklusive polyfar-

maci 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt handlägga 

vanliga och allvarliga sjukdomstill-

stånd vid multisjuklighet hos pati-

enter i allmänhet och hos äldre 

patienter i synnerhet 

 

- ha kunskap om hur helhetssyn 

tillämpas för individualiserad be-

handling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt besluta om 

och initiera palliativ vård 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha god kunskap inom geronto-

logi och om innebörden av be-

greppen åldersskörhet och multi-

sjuklighet 

 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha god kunskap om åldrandets 

sjukdomar, förändrade symtom, 

speciella hälsorisker och det för-

ändrade sjukdomspanoramat hos 

äldre 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska den geriatriska konsul-

tationen, det vill säga bedöm-

ningen av äldre multisjuka patien-

ter med hänsyn till medicinska, 

funktionsmässiga, psykologiska, 

sociala och existentiella behov, 

och därigenom skapa underlag 

för den åldrande människans fort-

satta diagnostik, behandling och 

rehabilitering 

 

- ha kunskap om vanliga bedöm-

ningsinstrument för till exempel 

smärta, nutrition, balans, kognit-

ion och ADL 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i  

reflektion i grupp  

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggningen av 

äldre patienter med psykogeria-

triska tillstånd såsom demenssjuk-

domar, depression och konfusion, 

patienter med behov av pallia-

tiva medicinska insatser, och pati-

enter med behov av rehabilite-

ring på grund av akut eller kronisk 

sjukdom 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 

Medsittning  

 

Teoretiska studier 

 

Vårdteamarbete 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om utredning, be-

handling och omhändertagande 

av vanliga tillstånd hos äldre utö-

ver de vanliga och allvarliga till-

stånden inom invärtesmedicinska 

och övriga angränsande basspe-

cialiteter 

 

- behärska läkemedelsbehand-

ling av äldre, inklusive anpassa lä-

kemedelsbehandlingen till sköra 

äldres särskilda behov 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska uppgiften att leda och 

samordna det tvärprofessionella 

geriatriska teamet och ha god 

kännedom om yrkeskategorier 

som ingår i teamet och deras 

kompetensområden 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

Vårdteamarbete 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga sjukdomstill-

stånd samt primär- och sekundär-

preventiva insatser inom olika 

vårdformer såsom sluten vård, 

mottagningsverksamhet, särskilt 

boende och hemsjukvård 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om äldrevårdens or-

ganisation och behärska samver-

kan med andra vårdgivare 

 

- behärska tillämpningen av de 

lagar och andra författningar 

som gäller för vård och behand-

ling av äldre 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Hematologi 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1–STc5 är gemensamma för de invärtesmedicinska speciali-

teterna endokrinologi och diabetologi, geriatrik, hematologi, internmedicin, 

kardiologi, lungsjukdomar, medicinsk gastroenterologi och hepatologi samt 

njurmedicin (gemensam kunskapsbas). 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt identifiera, 

diagnostisera och handlägga 

akuta sjukdomar eller sjukdomstill-

stånd inom internmedicin och an-

gränsande basspecialiteter, samt 

kunna handlägga akuta åtgärder 

avseende dessa 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt handlägga 

vanliga och allvarliga internmedi-

cinska sjukdomstillstånd samt van-

liga och allvarliga tillstånd inom 

invärtesmedicinska och övriga 

angränsande basspecialiteter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om läkemedelsrela-

terade problem inklusive polyfar-

maci 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt handlägga 

vanliga och allvarliga sjukdomstill-

stånd vid multisjuklighet hos pati-

enter i allmänhet och hos äldre 

patienter i synnerhet 

 

- ha kunskap om hur helhetssyn 

tillämpas för individualiserad be-

handling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt besluta om 

och initiera palliativ vård 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

terapi och uppföljning vid hema-

tologiska maligniteter inklusive 

lymfom 

 

- ha kännedom om strålbehand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska akuta komplikationer 

av hematologiska sjukdomar och 

sjukdomstillstånd 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska understödjande be-

handling i samband med hema-

tologiska sjukdomar och sjuk-

domstillstånd 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska benign hemotologi 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 
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Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- kunna handlägga 

hemostasrubbningar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga allogen stam-

cellstransplantation och högdos-

behandling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska verkningsmekanismer, 

komplikationer och handhavan-

det av antitumorala läkemedel 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska hematologiska under-

sökningsmetoder 

 

- ha kunskap om hematologisk la-

boratoriediagnostik 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Internmedicin 

 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1–STc5 är gemensamma för de invärtesmedicinska speciali-

teterna endokrinologi och diabetologi, geriatrik, hematologi, internmedicin, 

kardiologi, lungsjukdomar, medicinsk gastroenterologi och hepatologi samt 

njurmedicin (gemensam kunskapsbas). 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt identifiera, 

diagnostisera och handlägga 

akuta sjukdomar eller sjukdomstill-

stånd inom internmedicin och an-

gränsande basspecialiteter, samt 

kunna handlägga akuta åtgärder 

avseende dessa 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt handlägga 

vanliga och allvarliga internmedi-

cinska sjukdomstillstånd samt van-

liga och allvarliga tillstånd inom 

invärtesmedicinska och övriga 

angränsande basspecialiteter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om läkemedelsrela-

terade problem inklusive polyfar-

maci 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt handlägga 

vanliga och allvarliga sjukdomstill-

stånd vid multisjuklighet hos pati-

enter i allmänhet och hos äldre 

patienter i synnerhet 

 

- ha kunskap om hur helhetssyn 

tillämpas för individualiserad be-

handling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt besluta om 

och initiera palliativ vård 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga de vanligaste 

och viktigaste sjukdomarna bland 

de invärtesmedicinska basspecia-

liteterna, särskilt under de första 

dygnen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga de vanligaste 

och viktigaste tillstånden inom öv-

riga angränsande basspeciali-

teter, särskilt under de första dyg-

nen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska bedömning av medi-

cinsk angelägenhetsgrad hos pa-

tienter och kunna prioritera mel-

lan vårdsökande 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- kunna bedöma när en patient 

ska remitteras vidare till annan 

specialist 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga somatiska in-

ternmedicinska problem hos pati-

enter med psykiatrisk sjukdom 

och beroendesjukdom 

 

- kunna handlägga psykosoma-

tiska tillstånd med internmedi-

cinska symtom 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap för att kunna an-

lägga en helhetssyn på patien-

ten, i synnerhet vid förekomst av 

multipla diagnoser och problem 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om katastrofmedi-

cinska arbetsprinciper vid medi-

cinska katastrofer 

 

- ha kunskap om den lokala kata-

strofplanen och dess struktur samt 

vilka arbetsuppgifter som åligger 

vederbörande 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Kardiologi 

 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1–STc5 är gemensamma för de invärtesmedicinska speciali-

teterna endokrinologi och diabetologi, geriatrik, hematologi, internmedicin, 

kardiologi, lungsjukdomar, medicinsk gastroenterologi och hepatologi samt 

njurmedicin (gemensam kunskapsbas). 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt identifiera, 

diagnostisera och handlägga 

akuta sjukdomar eller sjukdomstill-

stånd inom internmedicin och an-

gränsande basspecialiteter, samt 

kunna handlägga akuta åtgärder 

avseende dessa 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt handlägga 

vanliga och allvarliga internmedi-

cinska sjukdomstillstånd samt van-

liga och allvarliga tillstånd inom 

invärtesmedicinska och övriga 

angränsande basspecialiteter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om läkemedelsrela-

terade problem inklusive polyfar-

maci 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt handlägga 

vanliga och allvarliga sjukdomstill-

stånd vid multisjuklighet hos pati-

enter i allmänhet och hos äldre 

patienter i synnerhet 

 

- ha kunskap om hur helhetssyn 

tillämpas för individualiserad be-

handling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt besluta om 

och initiera palliativ vård 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska akut omhänderta-

gande av livshotande kardiolo-

giska tillstånd 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik och hand-

läggning av akut koronart 

syndrom och kronisk ischemisk 

hjärtsjukdom 

 

- ha kunskap om bild- och funkt-

ionsdiagnostiska metoder som är 

relevanta för kunskapsområdet 

kardiologi 

 

- ha kunskap om strålningsbiologi, 

strålningsfysik och strålskydd 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik och hand-

läggning av akut och kronisk 

hjärtsvikt samt hjärtklaffsjukdomar 

 

- kunna handlägga pulmonell hy-

pertension 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av 

akuta hjärtarytmier 

 

- kunna handlägga övriga aryt-

mier och synkope 

 

- ha kännedom om elektrofysiolo-

giska utrednings- och behand-

lingsmetoder 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om medfödda hjärt-

missbildningar hos vuxna 

 

- kunna initialt handlägga akuta 

tillstånd som beror på medfödda 

hjärtmissbildningar hos vuxna 

 

- kunna initialt handlägga ärftliga 

hjärtsjukdomar 

 

- kunna handlägga hjärtsjukdo-

mar som är associerade till gravi-

ditet 

 

- kunna handlägga inflammato-

riska och infektiösa kardiella till-

stånd och tumörsjukdomar i hjär-

tat 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga aortasjukdo-

mar och traumatiska hjärtsjukdo-

mar fram till eventuell kirurgisk åt-

gärd 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska primär- och sekundär-

preventiva kardiovaskulära risk-

faktorer 

 

- behärska metoder för kardiolo-

gisk rehabilitering 

 

- ha kunskap om den aterosklero-

tiska processen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 

 

  



Lungsjukdomar 

LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

303 

 

Lungsjukdomar 

 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1–STc5 är gemensamma för de invärtesmedicinska speciali-

teterna endokrinologi och diabetologi, geriatrik, hematologi, internmedicin, 

kardiologi, lungsjukdomar, medicinsk gastroenterologi och hepatologi samt 

njurmedicin (gemensam kunskapsbas). 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt identifiera, 

diagnostisera och handlägga 

akuta sjukdomar eller sjukdomstill-

stånd inom internmedicin och an-

gränsande basspecialiteter, samt 

kunna handlägga akuta åtgärder 

avseende dessa 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt handlägga 

vanliga och allvarliga internmedi-

cinska sjukdomstillstånd samt van-

liga och allvarliga tillstånd inom 

invärtesmedicinska och övriga 

angränsande basspecialiteter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om läkemedelsrela-

terade problem inklusive polyfar-

maci 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt handlägga 

vanliga och allvarliga sjukdomstill-

stånd vid multisjuklighet hos pati-

enter i allmänhet och hos äldre 

patienter i synnerhet 

 

- ha kunskap om hur helhetssyn 

tillämpas för individualiserad be-

handling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt besluta om 

och initiera palliativ vård 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggningen av 

KOL och astma samt kunna 

handlägga övriga sjukdomar i 

nedre luftvägar samt luftvägsal-

lergier 

 

- ha kunskap om tobaksprevent-

ion och rökavvänjning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggningen av 

akut och kronisk respiratorisk insuf-

ficens 

 

- behärska handläggningen av 

hypoventilation 

 

- kunna handlägga obstruktivt 

sömnapnésyndrom 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga tumörsjukdo-

mar i lunga och lungtumörrelate-

rade sjukdomstillstånd 

 

- kunna handlägga tumörsjukdo-

mar i mediastinum, bröstkorgs-

vägg och pleura 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggningen av 

spontanpneumotorax 

 

- kunna handlägga övriga sjukdo-

mar i pleura, bröstkorgsvägg, dia-

fragma och mediastinum 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggningen av in-

fektionsrelaterade lung- och luft-

vägssjukdomar vid normalt im-

munförsvar och kunna 

handlägga dessa sjukdomstill-

stånd vid nedsatt immunförsvar 

 

- kunna handlägga interstitiella 

lungsjukdomar 

 

- kunna handlägga ärftliga och 

missbildningsrelaterade lungsjuk-

domar samt tuberkulos 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga sjukdomar 

som engagerar lungans blodkärl 

 

- ha kunskap om lungsjukdomars 

interaktion med övriga organsy-

stem och om pleuropulmonella 

manifestationer av annan organ-

sjukdom 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga yrkes- och 

miljörelaterade lungsjukdomar 

och sjukdomar i nedre luftvä-

garna 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 
  



Lungsjukdomar 

314 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Delmål STc13 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska endoskopisk undersök-

ningsteknik och invasiva åtgärder 

och metoder 

 

- ha kunskap om bild- och funkt-

ionsdiagnostiska metoder som är 

relevanta för kompetensområdet 

lungsjukdomar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 

 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1–STc5 är gemensamma för de invärtesmedicinska speciali-

teterna endokrinologi och diabetologi, geriatrik, hematologi, internmedicin, 

kardiologi, lungsjukdomar, medicinsk gastroenterologi och hepatologi samt 

njurmedicin (gemensam kunskapsbas). 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt identifiera, 

diagnostisera och handlägga 

akuta sjukdomar eller sjukdomstill-

stånd inom internmedicin och an-

gränsande basspecialiteter, samt 

kunna handlägga akuta åtgärder 

avseende dessa 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt handlägga 

vanliga och allvarliga internmedi-

cinska sjukdomstillstånd samt van-

liga och allvarliga tillstånd inom 

invärtesmedicinska och övriga 

angränsande basspecialiteter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om läkemedelsrela-

terade problem inklusive polyfar-

maci 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt handlägga 

vanliga och allvarliga sjukdomstill-

stånd vid multisjuklighet hos pati-

enter i allmänhet och hos äldre 

patienter i synnerhet 

 

- ha kunskap om hur helhetssyn 

tillämpas för individualiserad be-

handling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt besluta om 

och initiera palliativ vård 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik, behandling 

och uppföljning av inflammatorisk 

tarmsjukdom, akut och långsiktigt 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning av onor-

mala leverprover och i förekom-

mande fall behandling av 

bakomliggande sjukdom 

 

- behärska diagnostik, behandling 

och uppföljning av levercirros 

 

- kunna handlägga diagnostik 

och behandling av akut leversvikt 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Deltagande i seminarium  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska relevant endoskopisk 

undersökningsteknik samt be-

dömning och behandling av 

gjorda fynd 

 

- behärska grundläggande inter-

ventionsbehandling 

 

- ha kunskap om avancerad tera-

peutisk intervention 

 

- ha kunskap om strålningsbiologi, 

strålningsfysik och strålskydd 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik och be-

handling av ulkussjukdom, gastrit 

och gastroesofageal refluxsjuk-

dom 

 

- behärska diagnostik och be-

handling av störningar i digestion 

och absorption 

 

- behärska diagnostik och be-

handling av nutritionsrubbningar 

till följd av gastroenterologiska el-

ler hepatologiska sjukdomar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik och be-

handling av funktionella mag-

tarmrubbningar och motilitetsstör-

ningar 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- ha kunskap om övriga diagnos-

tiska metoder vid gastroenterolo-

giska och hepatologiska utred-

ningar 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser  

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik av tumör-

sjukdomar i mag-tarmkanal, lever 

och pankreas samt ha känne-

dom om sjukdomarnas olika be-

handlingsalternativ 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om behandlingen 

av sjukdomar i mag-tarmkanalen 

ur ett kirurgiskt perspektiv 

 

- ha kännedom om olika behand-

lingsmöjligheter hos angränsande 

specialiteter som onkologi, infekt-

ionssjukdomar och psykiatri 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Vårdteamarbete  

 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Njurmedicin 

 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1–STc5 är gemensamma för de invärtesmedicinska speciali-

teterna endokrinologi och diabetologi, geriatrik, hematologi, internmedicin, 

kardiologi, lungsjukdomar, medicinsk gastroenterologi och hepatologi samt 

njurmedicin (gemensam kunskapsbas). 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt identifiera, 

diagnostisera och handlägga 

akuta sjukdomar eller sjukdomstill-

stånd inom internmedicin och an-

gränsande basspecialiteter, samt 

kunna handlägga akuta åtgärder 

avseende dessa 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt handlägga 

vanliga och allvarliga internmedi-

cinska sjukdomstillstånd samt van-

liga och allvarliga tillstånd inom 

invärtesmedicinska och övriga 

angränsande basspecialiteter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om läkemedelsrela-

terade problem inklusive polyfar-

maci 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt handlägga 

vanliga och allvarliga sjukdomstill-

stånd vid multisjuklighet hos pati-

enter i allmänhet och hos äldre 

patienter i synnerhet 

 

- ha kunskap om hur helhetssyn 

tillämpas för individualiserad be-

handling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna självständigt besluta om 

och initiera palliativ vård 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

patienter med tidiga tecken på 

njursjukdom 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

primära njursjukdomar och 

systemsjukdomar med njurenga-

gemang 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

patienter med hypertoni 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kännedom om basal njurfysi-

ologi 

 

- ha kännedom om och kunna 

handlägga rubbningar i elektro-

lyt- och syra–basbalans 

 

- ha kännedom om och kunna 

handlägga patienter med med-

födda njursjukdomar och utveckl-

ingsrubbningar i njur-urinvägar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

akut njursvikt 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

kronisk njursvikt 

 

- ha kännedom om kronisk njur-

svikts betydelse för folkhälsan 

 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska peritonealdialysbe-

handling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska hemodialysbehand-

ling 

 

 

 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser  

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga utredning in-

för njurtransplantation 

 

- kunna handlägga den medi-

cinska uppföljningen av njurtrans-

plantationer 

 

- ha kännedom om utredning 

och bedömning av potentiella 

njurdonatorer, såväl avlidna som 

levande 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser  

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 



Njurmedicin 

338 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Delmål STc13 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga etiska frågor i 

samband med dialys, njurtrans-

plantation och annan behand-

ling hos njursjuka 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Kirurgiska specialiteter 

 

Anestesi och intensivvård 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

 

 
  



Anestesi och intensivvård 

340 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska tillämpliga delar av de 

medicinska och naturvetenskap-

liga grundvetenskaperna 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska den medicinsktekniska 

utrustning som används inom spe-

cialiteten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska riskbedömning och 

perioperativ vård vid såväl kirur-

giska ingrepp som diagnostiska 

och terapeutiska procedurer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostiska och tera-

peutiska metoder samt nytta–risk-

värdering 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska anestesin vid kirurgiska 

ingrepp och vid diagnostiska och 

terapeutiska procedurer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga intensivvård 

vid medicinska och kirurgiska sjuk-

domstillstånd 

 

- kunna identifiera och vårda po-

tentiella organdonatorer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska ett professionellt för-

hållningssätt mot patienter och 

närstående i samband med 

etiska beslut vid livshotande till-

stånd samt vid avslutande av be-

handling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Medsittning  

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska bedömning och be-

handling av akut smärta och för-

lossningssmärta 

 

- kunna initialt handlägga can-

cersmärta 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska omhändertagandet 

av svårt sjuka och skadade pati-

enter, inklusive barn 

 

- kunna handlägga komplexa 

och akuta situationer under stress 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga patienter på 

skadeplatser och utanför vården-

heter 

 

- kunna handlägga transporter av 

patienter med sviktande vital-

funktioner mellan och inom sjuk-

hus 

 

- ha goda kunskaper i katastrof-

medicin 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga patienter 

inom minst ett specialanestesiom-

råde med tillhörande intensivvård 

 

 

 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser  

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om andra speciali-

teters verksamhet och synsätt 

som är relevanta för ett multidisci-

plinärt arbetssätt 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Barn- och ungdomskirurgi 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kirurgisk patofysiologi, 

basal kirurgisk teknik och behand-

ling av sjukdomar i hud och un-

derhud som kan kräva kirurgisk 

behandling hos barn och ungdo-

mar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska bedömning, dia-

gnostik och initial behandling av 

akut kirurgisk och urologisk sjuk-

dom hos barn och ungdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska initial handläggning 

av större och mindre trauma hos 

barn och ungdomar 

 

- behärska kunskapen om barnets 

rättigheter samt kunna identifiera 

barn som far illa och vidta ade-

kvata åtgärder, inklusive fullfölja 

anmälningsskyldigheten 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska basal kirurgisk intensiv-

vård och anestesieffekter hos den 

växande individen 

 

- behärska nutrition, vätskebalans 

och basal smärtbehandling hos 

den växande individen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga bråck och 

andra missbildningar i bukvägg 

och diafragma hos barn och 

ungdomar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga missbildningar 

och sjukdomar i övre gastrointest-

inalkanalen, inklusive lever, gall-

vägar, mjälte och pankreas hos 

barn och ungdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga missbildningar 

och sjukdomar i tunntarm, kolon, 

rektum och anus hos barn och 

ungdomar 
 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga sjukdo-

mar och missbildningar i blod- 

och lymfkärl hos barn och ungdo-

mar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga missbildningar 

och sjukdomar i njure och urinvä-

gar hos barn och ungdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga miss-

bildningar och sjukdomar i thorax 

hos barn och ungdomar  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna bedöma solida tumörer 

hos barn och ungdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser  

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om embryologi, pe-

rinatal fysiologi, tillväxt och ut-

veckling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser  

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Handkirurgi 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska basal klinisk och kirur-

gisk teknik 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om basal patofysio-

logi och behärska basal smärtbe-

handling samt anestesi- och in-

tensivvård vid rörelseorganens 

sjukdomar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga trauma 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska klinisk undersökning av 

den övre extremiteten samt dess 

funktionella och topografiska 

anatomi 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna bedöma sjukdomar och 

skador inom rörelseapparaten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga sjukdomar 

och traumatiska tillstånd inom 

kompetensområdet som kräver 

särskilda åtgärder för hudtäck-

ning, vävnadsförflyttning och 

mikrokirurgisk teknik 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga akuta skador 

och deras resttillstånd, inklusive 

rehabilitering 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga degenerativ, 

posttraumatisk och inflammatorisk 

sjukdom inom kompetensområ-

det 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga icke-trauma-

tiska nervsjukdomar och andra 

nervrelaterade tillstånd inom 

kompetensområdet 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga övriga sjuk-

domstillstånd i övre extremiteten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga andra 

funktionsstörningar i övre extremi-

teten, till exempel tillstånd relate-

rade till cerebral pares, stroke, 

tetraplegi och missbildningar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser  

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga försäkrings-

medicinska frågeställningar och 

intygsfrågor inom kompetensom-

rådet 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser  

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 
  



Handkirurgi 

374 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Kirurgi 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 
  



Kirurgi 

LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

377 

 

Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 

 

 

 
  



Kirurgi 

378 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1–STc4 är gemensamma för de kirurgiska specialiteterna kirurgi, 

kärlkirurgi, plastikkirurgi och urologi (gemensam kunskapsbas). 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kirurgisk patofysiologi, 

basal kirurgisk teknik och behand-

ling av sjukdomar i hud och un-

derhud som kan kräva kirurgisk 

behandling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska bedömning, dia-

gnostik och initial behandling av 

akuta kirurgiska och urologiska 

sjukdomar hos barn och vuxna 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska initial handläggning 

av större och mindre trauma hos 

barn och vuxna 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska grundläggande smärt-

behandling, basal kirurgisk inten-

sivvård, nutritionsbehandling och 

anestesieffekter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik och opera-

tiv handläggning av okomplice-

rade ljumsk- och bukväggsbråck 

 

- ha kunskap om handläggning 

av övriga bråck 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik och opera-

tiv handläggning av okomplice-

rad gallstenssjukdom samt kirur-

gisk avlastning av ventrikel 

 

- behärska basal endoskopisk dia-

gnostik och terapi 

 

- ha kunskap om handläggning 

av patienter med övriga kirur-

giska sjukdomar och skador i övre 

gastrointestinalkanalen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska appendektomi, tarm-

resektion, anastomosering, upp-

läggning av stomi samt basal 

proktologi 

 

- behärska diagnostisk la-

paraskopi 

 

- ha kunskap om handläggning 

av patienter med övriga kirur-

giska sjukdomar och skador i 

nedre gastrointestinalkanalen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning av bröstför-

ändringar 

 

- behärska mastektomi, partiell 

mastektomi och sentinel node-bi-

opsi 

 

- behärska utredning av mastit 

och bröstabscess 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska kirurgisk behandling av 

akuta komplikationer till halskirurgi 

 

- kunna handlägga utredning av 

knöl på halsen 

 

- ha kunskap om utredning och 

diagnostik av övriga endokrinki-

rurgiska tillstånd 

 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 
Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska initial handläggning 

av akuta kärlkirurgiska tillstånd 

 

- ha kunskap om utredning, dia-

gnostik och behandling av artär- 

och vensjukdomar 

 

- behärska friläggning av arteria 

femoralis i ljumsken 

 

- ha kunskap om arteriell kärlanas-

tomos 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska exploration av akut 

skrotum 

 

- behärska omhändertagande av 

akut urinstämma 

 

- ha kunskap om initial handlägg-

ning av sjukdomar i urinvägarna 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om katastrofmedi-

cinskt arbete och katastrofmedi-

cinsk organisation 

Deltagande i en eller 

flera kurser  

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Kärlkirurgi 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1–STc4 är gemensamma för de kirurgiska specialiteterna kirurgi, 

kärlkirurgi, plastikkirurgi och urologi (gemensam kunskapsbas). 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kirurgisk patofysiologi, 

basal kirurgisk teknik och behand-

ling av sjukdomar i hud och un-

derhud som kan kräva kirurgisk 

behandling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska bedömning, dia-

gnostik och initial behandling av 

akuta kirurgiska och urologiska 

sjukdomar hos barn och vuxna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska initial handläggning 

av större och mindre trauma hos 

barn och vuxna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska grundläggande smärt-

behandling, basal kirurgisk inten-

sivvård, nutritionsbehandling och 

anestesieffekter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska initial handläggning 

av kärltrauma 

 

- ha kunskap om öppen och en-

dovaskulär kirurgisk kontroll av 

större blödning 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska initial handläggning 

av akut och kronisk ocklusiv sjuk-

dom i extremitetsartärer 

 

- ha kunskap om behandling av 

akut och kronisk ocklusiv sjukdom 

i extremitetsartärer 

 

- ha kunskap om initial handlägg-

ning av ocklusiv sjukdom i aorta, 

visceralartärer och njurartärer 

 

- ha kännedom om behandling 

av ocklusiv sjukdom i aorta, visce-

ralartärer och njurartärer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska initial handläggning 

av aneurysm i bukaorta 

 

- ha kunskap om behandling av 

aneurysm i bukaorta 

 

- ha kännedom om handlägg-

ning av aneurysm i visceralartärer 

 

- ha kunskap om initial handlägg-

ning av thorakala aneurysm och 

aortadissektion 

 

- ha kännedom om behandling 

av thorakala aneurysm och 

aortadissektion 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om handläggning 

och behandling av karotisartä-

rens sjukdomar 

 

- ha kännedom om sjukdomar i 

thoraxaperturen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om handläggning 

och behandling av ytlig venös in-

sufficiens 

 

- ha kännedom om handlägg-

ning och behandling av djup ve-

nös insufficiens 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om temporär och 

permanent venös infart och ac-

cess för hemodialys 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om vaskulär medicin 

som är relevant för specialiteten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om röntgendiagnos-

tiska metoder vid kärlsjukdomar 

 

- ha kunskap om strålningsbiologi 

och strålningsfysik 

 

- behärska strålskydd som är rele-

vant för verksamheten 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser  

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Obstetrik och gynekologi 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av nor-

mal graviditet, förlossning och 

puerperium 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga kompli-

cerade graviditeter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga kompli-

cerade förlossningar och asfyk-

tiska barn 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av anti-

konception och inducerad abort 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska basal kirurgisk teknik 

samt pre- och postoperativ be-

dömning och vård 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska akuta gynekologiska 

tillstånd och differentialdiagnostik 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga vanliga repro-

duktionsendokrinologiska tillstånd 

 

- ha kunskap om utredning och 

behandling av infertilitet 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

sexuellt överförda infektioner 

 

- kunna initialt handlägga vulva-

sjukdomar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska basal utredning, dia-

gnostik, behandling och uppfölj-

ning vid benigna tillstånd i bäck-

enbotten och nedre urinvägar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska initial handläggning 

vid precancerösa gynekologiska 

tillstånd och maligna tumörer i 

genitalorganen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska initial handläggning 

vid benigna gynekologiska till-

stånd i vagina, uterus och 

adnexa 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt bedöma tillstånd 

inom psykosocial obstetrik och 

gynekologi inklusive sexologi 

 

- kunna handlägga patienter som 

utsatts för sexuella övergrepp 

 

- kunna handlägga patienter som 

utsatts för könsstympning 

 

- kunna identifiera situationer som 

inger misstanke om att ett barn 

far illa 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser  

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Ortopedi 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska basal klinisk och kirur-

gisk teknik 

 

- ha kunskap om strålningsfysik, 

strålningsbiologi och strålskydd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om basal patofysio-

logi och behärska basal smärtbe-

handling, intensivvård och anes-

tesi vid rörelseorganens 

sjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga trauma 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga ortopediska 

trauman, frakturer och andra 

akuta tillstånd i rörelseorganen 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga rörelseorga-

nens skador, sjukdomar och 

smärttillstånd hos barn 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga skador, sjuk-

domar och smärttillstånd i ryggen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

  



Ortopedi 

LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

419 

 

Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga skador, sjuk-

domar och smärttillstånd i övre 

extremiteten 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga skador, sjuk-

domar och smärttillstånd i höft- 

och knäleder 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga skador, sjuk-

domar och smärttillstånd i fötter 

och fotleder 

 

 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga tumö-

rer i rörelseorganen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga metabola 

och cirkulatoriska sjukdomar med 

ortopediska konsekvenser samt 

muskuloskeletala infektionstill-

stånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga belastnings-

skador, habilitering samt rehabili-

tering 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser  

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Plastikkirurgi 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1–STc4 är gemensamma för de kirurgiska specialiteterna kirurgi, 

kärlkirurgi, plastikkirurgi och urologi (gemensam kunskapsbas). 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kirurgisk patofysiologi, 

basal kirurgisk teknik och behand-

ling av sjukdomar i hud och un-

derhud som kan kräva kirurgisk 

behandling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska bedömning, dia-

gnostik och initial behandling av 

akuta kirurgiska och urologiska 

sjukdomar hos barn och vuxna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska initial handläggning 

av större och mindre trauma hos 

barn och vuxna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska grundläggande smärt-

behandling, basal kirurgisk inten-

sivvård, nutritionsbehandling och 

anestesieffekter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska basal plastikkirurgisk 

teknik samt ha kunskap om avan-

cerad plastikkirurgisk teknologi för 

rekonstruktion av vävnadsdefek-

ter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning och be-

handling av patienter med hud- 

och mjukdelstumörer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik och initial 

handläggning av brännskador 

samt ha kunskap om behandling 

av stora brännskador 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik och initial 

handläggning av trauma med 

hud- och mjukdelsskador, samt i 

ansiktsregionen även skelett- och 

nervskador 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska bedömning, dia-

gnostik och behandling av sår 

som fordrar plastikkirurgisk tek-

nologi 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska bedömning, dia-

gnostik och behandling av este-

tiska och funktionella tillstånd hos 

de sjukdoms- och skadegrupper 

som förekommer inom plastikkirur-

gin 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik och be-

handling av tillstånd som fordrar 

bröstrekonstruktion 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- ha kunskap om utredning, dia-

gnostik och behandling av kra-

niofaciala missbildningar och 

andra missbildningar som fordrar 

plastikkirurgisk teknologi 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser  

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Thoraxkirurgi 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska basal kirurgisk teknik 

 
- ha kunskap om strålningsfysik, 

strålningsbiologi och strålskydd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga thorax-

trauma 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska vanlig arytmibehand-

ling och cirkulationsstillestånd 

 

 

 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga postoperativa 

komplikationer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om extrakorporeal 

cirkulation och mekaniskt cirkulat-

ionsunderstöd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av 

postoperativ blödning och tam-

ponad 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om pacemakerbe-

handling och arytmikirurgi 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om lungcancerbe-

handling 

 

- kunna handlägga bullösa lung-

sjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om angiografi, en-

dovaskulär revaskularisering, 

aneurysmbehandling och klaff-

ingrepp 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om diagnostik och 

behandling av missbildningar, 

klaffvitier och aortasjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska thorakotomi med 

lungresektion och thorakoskopi 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kranskärlskirurgi och 

aortaklaffingrepp 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Urologi 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1–STc4 är gemensamma för de kirurgiska specialiteterna kirurgi, 

kärlkirurgi, plastikkirurgi och urologi (gemensam kunskapsbas). 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kirurgisk patofysiologi, 

basal kirurgisk teknik och behand-

ling av sjukdomar i hud och un-

derhud som kan kräva kirurgisk 

behandling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska bedömning, dia-

gnostik och initial behandling av 

akuta kirurgiska och urologiska 

sjukdomar hos barn och vuxna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska initial handläggning 

av större och mindre trauma hos 

barn och vuxna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska grundläggande smärt-

behandling, basal kirurgisk inten-

sivvård, nutritionsbehandling och 

anestesieffekter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga akuta 

skador och sjukdomar i urinvägar 

och könsorgan 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna bedöma och handlägga 

misstänkt urologisk cancer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna bedöma och handlägga 

sten i urinvägarna samt ha kun-

skap om radiologisk och endosko-

pisk utredning och behandling av 

andra sjukdomar i de övre urinvä-

garna 

 

- ha kunskap om strålningsfysik, 

strålningsbiologi och strålskydd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna bedöma och handlägga 

infektioner och inflammatoriska 

tillstånd i urinvägar och manliga 

genitalia 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- kunna bedöma och handlägga 

funktionella rubbningar och avflö-

deshinder i nedre urinvägarna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna bedöma och handlägga 

symtom och sjukdomar i de man-

liga könsorganen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna bedöma och handlägga 

symtom och sjukdomar förknip-

pade med manlig sexualitet 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt bedöma och 

handlägga symtom och sjukdo-

mar i urinvägarna och de man-

liga könsorganen hos barn 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser  

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Ögonsjukdomar 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska optik och refraktioner-

ing 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska undersökningsmetoder 

och instrument inom oftalmologin 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 
Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska handläggning av sjuk-

domar i ögats yttre delar, adnexa 

och orbita 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av ka-

tarakt och övriga sjukdomar i 

ögats främre segment 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av 

uveiter och uveas övriga sjukdo-

mar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av dia-

betesretinopati, makuladegene-

ration och näthinnans övriga me-

dicinska sjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga näthin-

nans och glaskroppens kirurgiska 

sjukdomar samt tumörer i ögats 

bakre segment 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning 
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Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av 

ögonsjukdomar hos barn 

 

- behärska kunskapen om synsin-

nets utveckling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av olika 

typer av glaukom 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 
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Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av 

neurooftalmologiska sjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av 

ögonsjukdomar som är associe-

rade med andra sjukdomstillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om synrehabilitering 

Auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser  

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Öron-, näs- och halssjukdomar 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik samt kirur-

gisk och icke-kirurgisk behandling 

av vanliga och basala sjukdomar 

inom specialiteten, särskilt de 

akuta tillstånden 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska basal klinisk undersök-

ning samt basal tolkning av bilddi-

agnostik, funktionsdiagnostik och 

laborativ diagnostik inom speciali-

teten 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Auskultation  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska basal klinisk undersök-

ning och tolkning av de vanliga 

testmetoderna för hörsel- och 

vestibularisfunktion 

 

- kunna initialt handlägga kirurgisk 

och icke-kirurgisk behandling av 

de vanliga och viktiga sjukdo-

marna i hörsel- och balansorga-

nen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska klinisk undersökning 

samt basal kirurgisk och icke- ki-

rurgisk behandling av de vanliga 

och viktiga sjukdomstillstånden i 

larynx och andningsvägar samt 

av störd röst- och talfunktion 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om grundläggande 

stel och flexibel endoskopisk dia-

gnostik och behandling inom om-

rådet öron-, näs- och halssjukdo-

mar, inklusive matstrupe och 

andningsvägar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Träning i simulerad miljö  

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning och be-

handling av vanliga och viktiga 

infektiösa tillstånd 

 

- kunna handlägga utredning 

och behandling av allergologiska 

och inflammatoriska tillstånd inom 

området öron-, näs- och halssjuk-

domar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik av kirurgiska 

och icke-kirurgiska sjukdomar i 

näsa och bihåla 

 

- kunna initialt handlägga be-

handling av kirurgiska och icke-ki-

rurgiska sjukdomar i näsa och bi-

håla 

 

- ha kunskap om främre skallba-

sens sjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga diagnostik av 

sjukdomar och funktionsstörningar 

i munhåla, svalg och matstrupe 

 

- kunna handlägga kirurgisk och 

icke-kirurgisk behandling av sjuk-

domar och funktionsstörningar i 

munhåla, svalg och matstrupe 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska initial diagnostik av 

misstänkta tumörsjukdomar inom 

specialiteten 

 

- kunna initialt handlägga kirurgisk 

och icke-kirurgisk behandling av 

misstänkta tumörsjukdomar inom 

specialiteten 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 
Teoretiska studier 

 

Vårdteamarbete 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna kirurgiskt handlägga de 

vanliga och viktiga godartade 

sjukdomarna i mjukdelarna i hu-

vud- och halsregionen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- behärska akut handläggning av 

trauma i huvud- och halsregionen 

 

- kunna initialt handlägga kirurgisk 

behandling av trauma i huvud- 

och halsregionen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Auskultation  

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga kirurgiska sjuk-

domar i öra, tinningben och late-

ral skallbas 

 

- kunna handlägga komplikat-

ioner och uppföljning vid dessa 

sjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser  

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Hörsel- och balansrubbningar 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik samt kirur-

gisk och icke-kirurgisk behandling 

av vanliga och basala sjukdomar 

inom specialiteten öron-, näs- 

och halssjukdomar, särskilt de 

akuta tillstånden, inklusive akut 

initial handläggning av trauma 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska basal klinisk undersök-

ning samt basal tolkning av bilddi-

agnostik, funktionsdiagnostik och 

laborativ diagnostik inom speciali-

teten öron-, näs- och halssjukdo-

mar 

 

- ha kunskap om grundläggande 

stel och flexibel endoskopisk dia-

gnostik och behandling, inklusive 

matstrupe och andningsvägar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Auskultation  

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik och initial 

handläggning av sjukdomar i 

näsa och bihåla 

 

- behärska diagnostik och initial 

handläggning av misstänkta tu-

mörsjukdomar 

 

- kunna kirurgiskt handlägga de 

vanliga och viktiga godartade 

sjukdomarna i mjukdelarna i hu-

vud- och halsregionen 

 

- kunna utreda och behandla 

vanliga och viktiga infektiösa, al-

lergologiska och inflammatoriska 

tillstånd inom området öron-, näs- 

och halssjukdomar 

 

- kunna utreda och handlägga 

behandling av sjukdomar och 

funktionsstörningar i munhåla, 

svalg och matstrupe 

 

- kunna utreda och handlägga 

behandling av kirurgiska sjukdo-

mar i öra, tinningben och lateral 

skallbas 

 

- ha kunskap om främre skallba-

sens sjukdomar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 

 

Vårdteamarbete 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska klinisk undersökning 

och basal behandling av de van-

liga och viktiga sjukdomstillstån-

den i larynx och andningsvägar 

samt av störd röst- och talfunktion 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

  



Hörsel- och balansrubbningar 

486 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

orsakerna till perifer och central 

hörselnedsättning hos vuxna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

orsakerna till perifer och central 

hörselnedsättning hos barn 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning vid 

tinnitus och dysakusi hos barn och 

vuxna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Auskultation 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier  

 

Vårdteamarbete 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

vestibulär yrselsjukdom och ba-

lansstörning samt kunna bedöma 

andra sjukdomar eller tillstånd 

som påverkar balanssystemet hos 

barn och vuxna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

  



Hörsel- och balansrubbningar 

488 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska medicinsk, teknisk, psy-

kosocial och pedagogisk rehabili-

tering av vuxna och barn med 

perifera och centrala hörselpro-

blem 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Auskultation 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

Vårdteamarbete 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kännedom om utförandet 

och behärska tolkningen av före-

kommande audiologiska, vestibu-

lära och otoneurologiska testme-

toder 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska indikationer för hörsel-

hjälpmedel, inklusive hörsel-

implantat 

 

- behärska övriga tekniska, peda-

gogiska, kirurgiska och medi-

cinska rehabiliterande åtgärder 

 

- ha kännedom om hörselskada-

des och dövas situation i skola, 

arbete och andra sociala sam-

manhang 

 

- ha kunskap om alternativa kom-

munikationssätt för hörselskadade 

och döva personer 

 

- ha kännedom om patient- och 

brukarorganisationer med anknyt-

ning till ämnesområdet 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Auskultation  

 

Teoretiska studier 

 

Vårdteamarbete 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om ljudfysik och 

akustik 

 

- ha kunskap om ljudmiljöns bety-

delse för hälsan 

Deltagande i en eller 

flera kurser  

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 
Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Röst- och talrubbningar 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 
 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  

 

 

 

  



Röst- och talrubbningar 

496 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik samt kirur-

gisk och icke-kirurgisk behandling 

av vanliga och basala sjukdomar 

inom specialiteten öron-, näs- 

och halssjukdomar, särskilt de 

akuta tillstånden, inklusive akut 

initial handläggning av trauma 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska basal klinisk undersök-

ning samt basal tolkning av bilddi-

agnostik, funktionsdiagnostik och 

laborativ diagnostik inom speciali-

teten öron-, näs- och halssjukdo-

mar 

 

- ha kunskap om grundläggande 

stel och flexibel endoskopisk dia-

gnostik och behandling, inklusive 

matstrupe och andningsvägar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Auskultation  

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik och initial 

handläggning av sjukdomar i 

näsa och bihåla 

 
- behärska diagnostik och initial 

handläggning av misstänkta tu-

mörsjukdomar 

 

- kunna kirurgiskt handlägga de 

vanliga och viktiga godartade 

sjukdomarna i mjukdelarna i hu-

vud- och halsregionen 

 

- kunna utreda och behandla 

vanliga och viktiga infektiösa, al-

lergologiska och inflammatoriska 

tillstånd inom området öron-, näs- 

och halssjukdomar 

 
- kunna utreda och handlägga 

behandling av sjukdomar och 

funktionsstörningar i munhåla, 

svalg och matstrupe 

 

- kunna utreda och handlägga 

behandling av kirurgiska sjukdo-

mar i öra, tinningben och lateral 

skallbas 

 

- ha kunskap om främre skallba-

sens sjukdomar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Teoretiska studier 

 

Träning i simulerad miljö 

 

Vårdteamarbete 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska basal utredning av 

hörsel- och vestibularisfunktion 

 

- kunna initialt handlägga be-

handling av de vanliga och vik-

tiga sjukdomarna i hörsel- och ba-

lansorganen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kunskaper om röstor-

ganets anatomi och röstfysiologi 

 

- behärska diagnostik och kunna 

handlägga behandling av röst-

rubbningar till följd av belastning 

på röstorganen, inklusive profess-

ionell röstanvändning 

 

- kunna handlägga förebyg-

gande röstvård 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska diagnostik och be-

handling, inklusive basal kirurgi, 

vid röst- och andningsrubbningar 

orsakade av strukturella föränd-

ringar i larynx, inklusive larynx-

trauma 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik och be-

handling av dysfagi med tonvikt 

på orofaryngeal dysfagi inklusive 

fiberendoskopisk undersökning av 

sväljning samt stel och flexibel 

esofagoskopi 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Auskultation 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik och uppfölj-

ning av larynxcancer 

 

- kunna handlägga behandling 

av larynxcancer och rehabilite-

ring vid stympande tumörbe-

handlingar inom röst- och talor-

ganen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik och kunna 

handlägga behandling av språk-, 

tal- och röstrubbningar samt oral-

motoriska rubbningar vid neurolo-

giska sjukdomar och dysfunkt-

ioner 

 
- kunna handlägga utredning 

och diagnostik vid stamning och 

andra talrytmrubbningar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- kunna handlägga utredning, 

habilitering och rehabilitering av 

barn och vuxna med rubbningar i 

språk, tal och oralmotorik orsa-

kade av missbildningar eller ut-

vecklingsstörningar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga diagnostik 

och behandling av patienter 

med rubbningar i verbal kommu-

nikation eller sväljning orsakade 

av psykologiska, psykiatriska eller 

beteendemässiga störningar 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga diagnostik 

och behandling av röstrubb-

ningar orsakade av respiratorisk 

dysfunktion 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Auskultation 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Laboratoriemedicinska specialiteter 
 

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 
 

Delmålen STa  
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om immunsystemets 

uppbyggnad och funktion 

 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Auskultation 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska metoder, reagens och 

apparatur för bestämning av hu-

morala, cellulära inflammatoriska 

och genetiska parametrar 

 

- behärska statistisk bearbetning 

av analysresultat 

 

- behärska systematisk utvärde-

ring av analysmetoder och tekni-

ker 

 

- kunna följa utvecklingen av nya 

analysmetoder och tekniker 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga laboratorie-

undersökningar och laboratorie-

resultat vid allergiska sjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Auskultation 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga laboratorie-

undersökningar och laboratorie-

resultat vid autoimmuna och 

autoinflammatoriska tillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

  

Allmänna råd 

 

Auskultation 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier  

 

 

 
  



Klinisk immunologi och transfusionsmedicin 

LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

509 

 

Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga laboratorie-

undersökningar och laboratorie-

resultat vid immunbrist- och infekt-

ionstillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Auskultation 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska rekrytering, kontroll 

och omhändertagande av blod-

givare 

 

- kunna anpassa sättet att kom-

municera utifrån blodgivarnas in-

dividuella behov och kommuni-

kativa förmåga 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga transplantat-

ionsimmunologiska utredningar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Auskultation 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska insamling, framställ-

ning, förvaring och kontroll av 

komponenter för hemoterapi, 

transplantation, infektionsimmu-

nologi och immunmodulering 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska immunhematologiska 

undersökningar inför transfusion, 

vid transfusionsreaktioner och vid 

graviditet 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska behandling med blod-

komponenter 

 

- behärska komplikationer som är 

relaterade till transfusion och 

transplantation 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska indikationer för tera-

peutisk aferes 

 

- kunna handlägga terapeutisk 

aferes och övrig hemoterapeutisk 

behandling 

 

- kunna anpassa sättet att kom-

municera utifrån patienters och 

närståendes individuella behov 

och kommunikativa förmåga 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om humorala och 

cellulära immunmodulerande be-

handlingar, inklusive vaccinat-

ioner 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Auskultation 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 

 

  



Klinisk kemi 

516 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Klinisk kemi 
 

Delmålen STa  
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmålen STc 

 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om kliniskt kemiska 

laboratoriemetoder 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska de vanligast förekom-

mande kliniskt kemiska ana-

lyserna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om de mindre van-

ligt förekommande kliniskt ke-

miska analyserna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utvärdering och infö-

rande av nya analysmetoder 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om hela laboratorie-

processen från val av analys till 

tolkning av analysresultat 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska de kvalitetsgrundande 

principerna, inklusive statistik, 

inom kliniskt kemisk laboratorie-

verksamhet 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 
Deltagande i utvecklings-

arbete 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska rådgivning avseende 

kliniskt kemiska analyser i sam-

band med medicinsk utredning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska krav på och villkor för 

patientnära analysmetoder 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

 

Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska den kliniskt kemiska la-

boratorieverksamhetens roll i det 

patientnära arbetet 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska de viktigaste etiska 

principerna som gäller för kliniskt 

kemisk laboratorieverksamhet 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kännedom om verksam-

heten hos andra laboratoriemedi-

cinska specialiteter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Auskultation 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska rutiner för att systema-

tiskt följa relevant medicinsk litte-

ratur, för att kunna utnyttja kun-

skapen i det praktiska arbetet 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Klinisk mikrobiologi 
 

Delmålen STa  
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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SOCIALSTYRELSEN 

 

Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kunskapsområdet in-

fektionssjukdomar och områdets 

patogenes, naturalförlopp och 

diagnostik 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kunskapsområdet mi-

krobers genetik och taxonomi, mi-

krobiell metabolism och replikat-

ion, värdens försvarsmekanismer 

inklusive immunsystemet, mekan-

ismer för antimikrobiell behand-

ling och resistensutveckling samt 

möjlighet till prevention genom 

vaccination 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska val av analysmetod, 

som innefattar odling, molekylär-

biologisk metodik, morfologisk be-

stämning, immunologisk metodik 

och tester för typning och smitt-

spårning, samt behärska tolkning 

av analysresultat för diagnostik av 

medicinskt relevanta bakteriella 

infektioner 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska val av analysmetod, 

som innefattar odling, molekylär-

biologisk metodik, morfologisk be-

stämning, immunologisk metodik 

och tester för typning och smitt-

spårning, samt behärska tolkning 

av analysresultat för diagnostik av 

medicinskt relevanta virusinfekt-

ioner 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska val av analysmetod, 

som innefattar odling, molekylär-

biologisk metodik, morfologisk be-

stämning, immunologisk metodik 

och tester för typning och smitt-

spårning, samt behärska tolkning 

av analysresultat för diagnostik av 

medicinskt relevanta parasitin-

fektioner 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska val av analysmetod, 

som innefattar odling, molekylär-

biologisk metodik, morfologisk be-

stämning, immunologisk metodik 

och tester för typning och smitt-

spårning, samt behärska tolkning 

av analysresultat för diagnostik av 

medicinskt relevanta svampin-

fektioner 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska verkningsmekanismer 

för antimikrobiell behandling och 

metoder för att fastställa mikro-

bers resistens 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska grundläggande princi-

per för mikrobiologisk diagnostik i 

enlighet med gällande kvalitets-

normer 

 

- behärska systematisk utvärde-

ring och utveckling av nya ana-

lysmetoder i ett patientnyttoper-

spektiv 

 

- behärska statistisk bearbetning 

av analysresultat 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om ovanliga mikro-

biologiska analyser vid referensla-

boratorier 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska principer för förebyg-

gande av vårdrelaterade infekt-

ioner 

 

- behärska handläggning av 

vårdrelaterade infektioner 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska principer för smitt-

skyddsarbete inklusive ha kun-

skap om smittspårning av anmäl-

ningspliktiga sjukdomar 

 

- ha kännedom om infektionsepi-

demiologi 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska diagnostik samt kunna 

handlägga utredning och be-

handling av vanliga och oppor-

tunistiska infektionssjukdomar 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Klinisk patologi 
 

Delmålen STa  
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

  



Klinisk patologi 

LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

539 

 

Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska histopatologisk dia-

gnostik 

 

- kunna handlägga preparat för 

cytologisk diagnostik 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska hantering av fixerade 

och ofixerade prov för histopato-

logisk, cytologisk och icke-morfo-

logisk diagnostik 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om beredning, fram-

ställning och färgning av histopa-

tologiska och cytologiska prepa-

rat, inklusive punktionsteknik 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kvalitativ bedömning 

av histopatologiska och cytolo-

giska prover 

 

- kunna bedöma aspirationscyto-

logiskt material avseende teknik 

och kvalitet 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utförandet av kliniska 

obduktioner och mikroskopisk dia-

gnostik baserad på obduktions-

fynd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga fall där frå-

gan om rättsmedicinsk obduktion 

kan uppkomma 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska användning och tolk-

ning av immunhistokemiska 

undersökningar 

 

- ha kunskap om molekylärbiolo-

giska metoder och hur dessa kan 

användas i diagnostiken 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om organsystemens 

makro- och mikroskopiska ana-

tomi, fysiologi och patofysiologi 

 

- ha kunskap om allmän tumörbi-

ologi 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om och förståelse 

för allmänna principer och meto-

der för screening för patologiska 

tillstånd, med användning av pa-

tologiska och cytologiska tekniker 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om digital dia-

gnostik 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om kvalitetsregister, 

diagnosregister, tumörregister, 

patientregister och laboratorie-

dataregister 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmål STc12 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Neurologiska specialiteter 
 

Klinisk neurofysiologi 
 

Delmålen STa  
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om nervsystemets 

anatomi, fysiologi och utveckling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om sjukdomar och 

skador i nervsystemet, sinnesor-

gan och muskulatur samt om 

bakomliggande patofysiologiska 

mekanismer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap i teoretisk neurofysio-

logi och i relevant omfattning i 

mätteknik, elektronik, signalana-

lys, digital teknik och nätverks-

kommunikation 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska de vanligaste meto-

derna för neurofysiologisk under-

sökning av perifera nervsystemet, 

inklusive indikationer, begräns-

ningar och risker 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska de vanligaste meto-

derna för neurofysiologisk under-

sökning av centrala nervsystemet, 

inklusive indikationer, begräns-

ningar och risker 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om de vanligaste 

metoderna för neurofysiologisk ut-

redning av sömnstörningar, inklu-

sive indikationer, begränsningar 

och risker 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om peroperativa 

neurofysiologiska metoder, inklu-

sive indikationer, begränsningar 

och risker 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om neurofysiolo-

giska metoder inom intensiv- och 

neonatalvård, inklusive indikat-

ioner, begränsningar och risker 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om mindre vanliga 

undersökningsmetoder inom kli-

nisk neurofysiologi samt neuro-

funktionella metoder inom andra 

specialiteter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om sjukdomstillstånd 

som är relevanta för specialiteten 

samt kunna bedöma neurofysio-

logiska fynd i sina medicinska 

sammanhang och deras påver-

kan på den medicinska hand-

läggningen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Vårdteamarbete 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska prioritering av patien-

ter och undersökningar utifrån 

medicinsk nytta, säkerhet och an-

gelägenhetsgrad 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Vårdteamarbete 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga utvärdering 

av nya metoder i klinisk neurofysi-

ologi 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Självständigt skriftligt ar-

bete enligt vetenskapliga 

principer 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Neurologi 

 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik och be-

handling av akuta och farliga 

skador och sjukdomar i nervsyste-

met 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik samt både 

akut och långsiktig behandling av 

epilepsi och övriga anfallssjukdo-

mar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

Undervisa under hand-

ledning 

 

 

 

Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik samt både 

akut och långsiktig behandling av 

neurodegenerativa sjukdomar 

med speciell inriktning på rörelse-

rubbningar, basalgangliesjukdo-

mar och viktiga demenstillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

Undervisa under hand-

ledning  

 

 



Neurologi 

562 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik samt både 

akut och långsiktig behandling av 

neuromuskulära sjukdomar och 

sjukdomar i det perifera nervsyste-

met 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik samt både 

akut och långsiktig behandling av 

nervsystemets inflammatoriska 

och demyeliniserande sjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

Undervisa under hand-

ledning 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga diagnostik 

samt både akut och långsiktig 

behandling av tumörer i nervsy-

stemet 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik samt både 

akut och långsiktig behandling av 

neurovaskulära sjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

Undervisa under hand-

ledning 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga diagnostik 

samt både akut och långsiktig 

behandling av neurotrauma 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 
Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik samt både 

akut och långsiktig behandling av 

huvudvärk 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

Undervisa under hand-

ledning 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga dia-

gnostik samt både akut och lång-

siktig behandling av infektioner i 

nervsystemet 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska neurologisk klinisk dia-

gnostik och kompletterande 

undersökningsmetoder, särskilt 

lumbalpunktion och hjärndödsdi-

agnostik 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

Undervisa under hand-

ledning 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om neurofysiolo-

giska, neuroradiologiska, neuroof-

talmologiska, neurootologiska, 

neurourologiska och psykiatriska 

aspekter vid neurologiska sjukdo-

mar, samt om neurorehabilite-

rande möjligheter vid neurolo-

giska skador och sjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

 Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Neurokirurgi 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska neurokirurgisk utred-

ning och undersökningsteknik 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska basal kirurgisk teknik 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga neu-

rotraumatiska skador 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Auskultation 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska basal neurointensiv-

vård och ha kunskap om neuroa-

nestesi 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga tumörsjukdo-

mar inom centrala nervsystemet 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga neurovasku-

lära sjukdomstillstånd 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Auskultation 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga degenerativa 

ryggsjukdomar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga neuropedia-

triska och kongenitala sjukdoms-

tillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga likvorcirkulat-

ionsstörningar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga primära och 

sekundära neurokirurgiska infekt-

ioner 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga och ha 

kunskap om funktionella neuroki-

rurgiska tillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga neurokirur-

giska komplikationer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc13 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om neurologiska 

sjukdomar samt neurofysiologiska 

och neuroradiologiska utred-

ningstekniker 

 

- kunna tolka neurofysiologiska 

och neuroradiologiska undersök-

ningsresultat 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

 Delmål STc15 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Rehabiliteringsmedicin 

 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

 

  



Rehabiliteringsmedicin 

584 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska anatomi, neurobiologi 

och neurofysiologi som teoretisk 

grund för klinisk bedömning och 

handläggning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska utredning av funktion, 

förmåga och delaktighet, samt 

utifrån denna kunna värdera re-

habiliteringspotential, prioritera in-

satser och formulera rehabilite-

ringsplan 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Vårdteamarbete 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om de metoder för 

utredning och rehabilitering som 

används av samtliga yrkesgrup-

per i det interdisciplinära rehabili-

teringsteamet 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

Vårdteamarbete 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om hur psykologiska 

faktorer och psykiatriska sjukdo-

mar inverkar på rehabiliterings-

processen 

 

- behärska behandlingen av 

dessa tillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- ha kunskap om andra rehabilite-

ringsaktörer inom och utanför 

hälso- och sjukvården, och kunna 

samverka med dessa 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska rehabilitering vid hjärn-

skada 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

Vårdteamarbete 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska rehabilitering vid rygg-

märgsskada 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

Vårdteamarbete 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga rehabilitering 

vid perifera nervskador 

 

- kunna handlägga rehabilitering 

vid kronisk neurologisk sjukdom 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 
Teoretiska studier  

 
Vårdteamarbete 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska rehabilitering vid lång-

varig smärta hos patienten 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Teoretiska studier 

 

Vårdteamarbete 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga rehabilitering 

vid skador och sjukdomar i rö-

relse- och stödjeorganen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga vuxenhabilite-

ring 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga invärtesmedi-

cinska tillstånd i samband med re-

habilitering 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Psykiatriska specialiteter 
 

Barn- och ungdomspsykiatri 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska bedömning och hand-

läggning av akuta barn- och 

ungdomspsykiatriska tillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska bedömning och priori-

tering av barns och ungdomars 

psykiatriska vårdbehov mot bak-

grund av biologiska, psykologiska 

och sociala faktorer som medför 

ökad risk för psykisk ohälsa 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

behandling och uppföljning av 

vanliga och viktiga barn- och 

ungdomspsykiatriska tillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska bedömning av avvi-

kande och normal utveckling i 

barn- och ungdomsåren 

 

- behärska samtal och kommuni-

kation med barn och ungdomar 

med hänsyn till deras behov och 

utvecklingsnivå 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska farmakologisk be-

handling av barn- och ungdoms-

psykiatriska tillstånd 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om psykologiska 

och psykoterapeutiska behand-

lingsmetoder vid barn- och ung-

domspsykiatriska tillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om barn- och ung-

domspsykiatrins samarbete med 

andra samhällsinstanser 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

Vårdteamarbete 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa lagar och andra 

författningar om psykiatrisk 

tvångsvård 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar om rättspsyki-

atrisk vård 

 

- kunna tillämpa övriga lagar och 

andra författningar som gäller för 

specialiteten, inklusive lagar och 

andra författningar som gäller för 

hälso- och sjukvård, socialtjänst 

och funktionshinderomsorg 

 

- behärska kunskapen om barnets 

rättigheter samt kunna identifiera 

barn som far illa och vidta ade-

kvata åtgärder, inklusive fullfölja 

anmälningsskyldigheten 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 
Auskultation 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

  

- behärska initial handläggning 

och ha kunskap om fortsatt hand-

läggning av vanliga substansbe-

roendetillstånd samt ha kunskap 

om deras samsjuklighet med 

barn- och ungdomspsykiatriska 

tillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- ha kunskap om psykiatriska till-

stånd hos patienter i vuxen ålder, 

särskilt hos unga vuxna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- ha kunskap om barn- och ung-

domsmedicin, särskilt barn- och 

ungdomsneurologi och habilite-

ring 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kännedom om rättspsykia-

trins organisation och arbetsupp-

gifter 

Auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Psykiatri 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av van-

liga och viktiga psykiska sjukdo-

mar med betoning på de stora 

folksjukdomarna, såsom affektiva 

sjukdomar, ångestsyndrom, psy-

kossjukdomar och personlighets-

störningar 

 

- ha kunskap om bakomliggande 

mekanismer för uppkomsten av 

dessa sjukdomar och om deras 

behandling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga övriga psy-

kiska sjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga akutpsykia-

triska tillstånd samt kunna initialt 

handlägga katastrofpsykiatriska 

situationer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska psykofarmakologisk 

och elektrokonvulsiv behandling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om differentialdia-

gnostik mellan internmedicinska 

och neurologiska sjukdomar re-

spektive psykiska sjukdomar 

 

- kunna upptäcka och initialt 

handlägga somatiska tillstånd hos 

patienter med psykisk sjukdom 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga vanliga sub-

stansberoendetillstånd samt ha 

kunskap om deras samsjuklighet 

med internmedicinska tillstånd 

och övriga psykiska sjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om neurodegenera-

tiva sjukdomar med tonvikt på 

viktiga demenstillstånd 

 

- kunna diagnostisera och hand-

lägga patienter med psykisk sjuk-

dom och samtidig kognitiv stör-

ning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om utvecklingsrela-

terade psykiska sjukdomar 

 

- ha kännedom om ett barnpsyki-

atriskt arbetssätt och om avvi-

kande kontra normal psykologisk 

och neurologisk utveckling i barn- 

och ungdomsåren 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om de teoretiska 

grunderna för de olika psykolo-

giska behandlingsmetoderna 

 

- kunna bedöma eventuell lämp-

lig psykologisk metod för behand-

ling av olika psykiska sjukdomar 

 

- kunna handlägga patienter 

med psykologiska behandlings-

metoder 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa lagar och andra 

författningar om psykiatrisk 

tvångsvård 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar om rättspsyki-

atrisk vård 

 

- ha kunskap om övriga lagar och 

andra författningar som är rele-

vanta för psykiatrin  

 

- ha kännedom om rättspsykia-

trins organisation och arbetsupp-

gifter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 
Auskultation 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om kognitiva funkt-

ionshinder och deras betydelse 

för patientens vård och behand-

ling samt ha kunskap om testme-

toder för dessa 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om samordning och 

uppföljning av patienter över 

lång tid, vilket bland annat inne-

fattar en kombination av psyko-

farmakologiska och psykosociala 

insatser i samarbete med andra 

yrkesgrupper 

 

- ha kännedom om brukarorgani-

sationers roll som resurs 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om socialtjänstens 

och andra för området relevanta 

myndigheters organisation, regel-

verk och förutsättningar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
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Rättspsykiatri 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik och hand-

läggning av vanliga och mindre 

vanliga psykiska sjukdomar, med 

betoning på de tillstånd som kan 

ha betydelse för uppkomsten av 

kriminellt beteende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om differentialdia-

gnostik mellan internmedicinska 

och neurologiska sjukdomar, in-

klusive demenstillstånd, samt om 

hur olika sådana sjukdomar kan 

påverka risken för kriminellt bete-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga akutpsykia-

triska tillstånd samt kunna initialt 

handlägga katastrofpsykiatriska 

situationer 

 

- kunna identifiera och initialt 

handlägga somatiska tillstånd hos 

patienter med psykisk sjukdom 

 

- kunna handlägga psykiska sjuk-

domar hos äldre 

 

- ha kännedom om ett barnpsyki-

atriskt arbetssätt 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om bakomliggande 

mekanismer för uppkomsten av 

psykisk sjukdom 

 

- behärska psykologisk, psykofar-

makologisk och elektrokonvulsiv 

behandling av olika sjukdomstill-

stånd 

 

- ha kunskap om de teoretiska 

grunderna för de olika psykolo-

giska behandlingsmetoderna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om avvikande re-

spektive normal utveckling i barn- 

och ungdomsåren 

 

- ha kunskap om barnpsykiatriska 

och utvecklingsrelaterade till-

stånd inklusive kognitiva funktions-

nedsättningar, speciellt gällande 

sambanden med utveckling av 

antisocialt och våldsamt bete-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av sub-

stansberoendetillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa lagar och andra 

författningar om psykiatrisk 

tvångsvård 

 

- kunna tillämpa lagar och andra 

författningar om rättspsykiatrisk 

vård 

 

- kunna tillämpa övriga lagar och 

andra författningar som gäller för 

specialiteten 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 
Auskultation 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska identifikation och han-

tering av statiska och dynamiska 

faktorer som är av betydelse för 

risken över tid för att en individ 

skadar sig själv och andra 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska genomförandet av 

rättspsykiatriska undersökningar 

på uppdrag av domstol 

 

- ha kunskap om sambanden 

mellan grad av psykisk störning, 

lagöverträdelser och återfallsrisker 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska rättspsykiatrisk vård i 

slutna och öppna former, på lång 

och kort sikt, inklusive psykosoci-

ala insatser 

 

- ha kunskap om rättspsykiatrins 

olika roller och funktioner i relation 

till patienter eller intagna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kännedom om kriminologi 

och kriminologisk empiri 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om kriminalvårdens 

organisation, regelverk och förut-

sättningar för att ge psykiatrisk 

vård 

 

- ha kunskap om konsultationsar-

bete gentemot psykiatri, kriminal-

vård, socialtjänst och andra aktu-

ella vårdgivare 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om professionella 

förhållningssätt gentemot lagö-

verträdare som lider av psykisk 

störning 

 

- kunna handlägga etiska pro-

blem kopplade till tvångsvård 

och allmän- och rättspsykiatriskt 

arbete 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
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Tilläggsspecialiteter 

 

Allergologi 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om de vanliga och 

allvarliga invärtesmedicinska sjuk-

domarna och sjukdomstillstånden 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna initialt handlägga de in-

värtesmedicinska akuta sjukdo-

marna och de sjukdomstillstånd 

som är relaterade till invärtesme-

dicin 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik, terapi och 

uppföljning av allergisk och icke-

allergisk rinit 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik, terapi och 

uppföljning av astma, funktionella 

andningsbesvär och kroniskt ob-

struktiv lungsjukdom 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik, terapi, 

uppföljning och profylax av syste-

mallergiska tillstånd, särskilt anafy-

laxi, födoämnes- och läkemedels-

överkänslighet samt insektsallergi 

 

- ha kunskap om övriga immuno-

logiska tillstånd inklusive icke-IgE-

förmedlade allergier 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik, terapi och 

uppföljning av de allergiassocie-

rade hudsjukdomarna urtikaria 

och angioödem, samt kunna 

handlägga atopiskt eksem 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna bedöma in vivo-tester, 

främst hudtester och provokat-

ioner 

 

- kunna bedöma lungfunktions-

tester, främst spirometri, samt 

kunna bedöma andra metoder 

för astmadiagnostik och uppfölj-

ning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna bedöma in vitro-tester, 

särskilt totalt och specifikt IgE i se-

rum, samt kunna bedöma övriga 

relevanta immunologiska dia-

gnosmetoder 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om allergen samt ha 

kännedom om rekombinanta al-

lergen och haptenmekanismer 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska behandlingen av aller-

giska tillstånd med immunmodu-

lerande terapi, särskilt allergen-

specifik immunterapi 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska prevention, rådgivning 

och rehabilitering vid allergiska 

tillstånd 

 

- behärska utredning och be-

handling av yrkes- och miljöbe-

tingade överkänslighetsreaktioner 

 

- ha kännedom om genetik och 

epidemiologi vid allergiska sjuk-

domar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst  

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

 Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Arbetsmedicin 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om sambanden 

mellan ohälsa och exponering i 

den allmänna miljön 

 

- behärska bedömning av sam-

banden mellan ohälsa och expo-

nering i arbetsmiljön 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska klinisk handläggning 

av patienter med tillstånd som är 

relaterade till exponering i arbets-

miljön, med helhetssyn på patien-

ten och beaktande av patien-

tens medicinska, funktionella, 

psykologiska och sociala situation 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om utformning av 

hälsoundersökningar eller andra 

kartläggningar av ohälsa på 

gruppnivå utifrån aktuell expone-

ring 

 

- kunna genomföra hälsounder-

sökningar eller andra kartlägg-

ningar av ohälsa på gruppnivå 

utifrån aktuell exponering, och 

kunna återrapportera till berörda 

parter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om metoder för ut-

redning av exponeringsförhållan-

den i olika arbetsmiljöer 

 

- kunna bedöma utredningar av 

exponeringsförhållanden i olika 

arbetsmiljöer 

 

- kunna tillämpa resultat av expo-

neringsutredningar vid handlägg-

ning av ärenden på individ- och 

gruppnivå 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om arbetsorganisat-

ionens inverkan på individer och 

grupper 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om identifiering, vär-

dering och kontroll av riskfaktorer i 

arbetsmiljön samt om åtgärder för 

att förbättra ogynnsamma förhål-

landen 

 

- kunna tillämpa kunskaper om 

identifiering, värdering och kon-

troll av riskfaktorer i arbetsmiljön 

samt om åtgärder för att för-

bättra ogynnsamma förhållan-

den vid handläggning av individ- 

och gruppärenden 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om hälsofrämjande 

och förebyggande arbete i ar-

betsmiljön och den allmänna mil-

jön 

 

- kunna planera, genomföra och 

följa upp hälsofrämjande och fö-

rebyggande åtgärder 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om vanliga sjuk-

domstillstånd och funktionsned-

sättningar, deras diagnostik och 

behandling samt deras påverkan 

på arbets- och livssituationen 

 

- kunna tillämpa kunskaper om 

vanliga sjukdomstillstånd och 

funktionsnedsättningar, deras dia-

gnostik och behandling samt de-

ras påverkan på arbets- och livssi-

tuationen vid handläggning av 

individärenden 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska bedömning av indivi-

duell arbetsförmåga, handlägg-

ning av arbetslivsinriktad rehabili-

tering och medverkan i medicinsk 

rehabilitering i samverkan med 

samhällets övriga resurser 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten, inklu-

sive arbetsmiljö- och hälsoskydds-

lagstiftning samt arbetsrättsliga 

bestämmelser 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska genomförandet av 

lagstadgade medicinska kontrol-

ler och tjänstbarhetsbedöm-

ningar 

 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera och ta hänsyn 

till medicinsk-etisk problematik 

som uppstår i förhållande till indi-

vid, grupp och arbetsgivare samt 

tillsynsmyndigheter och andra 

samhällsaktörer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
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Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av alla 

vanligt förekommande missbruks- 

och beroendetillstånd 

 

- kunna handlägga missbruk av 

nyare och ovanliga substanser 

 

- ha kunskap om substansernas 

effekter på och omsättning i krop-

pen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om psykometriska 

och biologiska diagnostiska me-

toders användningsområden och 

begränsningar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska bedömning av indivi-

dens funktionsnivå och huvudsak-

liga funktionsnedsättning utifrån 

ett psykiatriskt och beroendeme-

dicinskt perspektiv 

 

- behärska planering av behand-

ling utifrån samspelet mellan indi-

vid, familj, socialt nätverk och 

närmiljö ur ett beroendemedi-

cinskt perspektiv 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

Vårdteamarbete 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utveckling av behand-

lingsallians, motivationell samtals-

metodik och handläggning av 

återfallsprevention 

 

- kunna handlägga beroendeme-

dicinska patienter med psykolo-

gisk behandlingsmetod 

 

- ha kunskap om relevanta psyko-

sociala behandlingsmetoder, fa-

miljestöd och familjeintervention 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska användning av aktu-

ella farmaka inom beroendeom-

rådet vid akuta intoxikationer, ab-

stinenstillstånd, 

underhållsbehandling och åter-

fallsprevention 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska sekundärpreventiva in-

satser på individ- och gruppnivå 

 

- ha kunskap om riskfaktorer för 

utveckling av beroenderelate-

rade problem på individ-, grupp- 

och lokalsamhällsnivå 

Auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av van-

liga och viktiga psykiatriska till-

stånd som har betydelse för bero-

endemedicinska tillstånd i alla 

åldrar, inklusive utvecklingsrelate-

rade psykiska störningar och be-

roenderelaterade kognitiva stör-

ningar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska samtal och kommuni-

kation med barn och ungdomar 

med hänsyn till deras behov och 

utvecklingsnivå 

 

- ha kunskap om barn- och ung-

domspsykiatrisk samt vuxenpsyki-

atrisk vårds organisation, regel-

verk och förutsättningar för att ge 

psykiatrisk vård 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga vanligt före-

kommande somatisk samsjuklig-

het samt ta hänsyn till detta i pla-

neringen av vården 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Auskultation  

 

Deltagande i seminarium  

 

Medsittning  

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska tillämpningen av de 

lagar och andra författningar 

som gäller för myndighetsutöv-

ning inom kompetensområdet 

 

- ha kunskap om övriga lagar och 

andra författningar som gäller för 

beroendemedicin, inklusive trafik-

medicinska sådana 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Medsittning  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om socialtjänstens 

och andra för området relevanta 

myndigheters organisation, regel-

verk och förutsättningar för att ge 

beroendemedicinsk vård 

 

- ha kännedom om brukarorgani-

sationers roll som resurs 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 

 

Vårdteamarbete 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska identifikation och han-

tering av statiska och dynamiska 

faktorer hos patienter med miss-

bruk eller beroende som är av 

betydelse för risken över tid att 

patienten skadar andra 

 

- ha kunskap om kriminalvårdens 

organisation, regelverk och förut-

sättningar för att ge beroende-

vård 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Auskultation 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 
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Gynekologisk onkologi 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska principer för kemote-

rapi och annan medicinsk be-

handling av tumörsjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska grunderna för extern 

strålbehandling vid vanliga tu-

mörsjukdomar 

 

- behärska extern strålbehandling 

vid gynekologiska tumörsjukdo-

mar i kurativt och palliativt syfte 

 

- ha kunskap om strålbehandling-

ens fysikaliska och biologiska prin-

ciper 

 

- ha kunskap om strålningsbiologi, 

strålningsfysik och strålskydd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kännedom om övriga strål-

behandlingsmodaliteter och tek-

niker samt deras teoretiska grund 

 

- ha kunskap om risker och risk-

hantering avseende användning 

av joniserande strålning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga akuta onkolo-

giska tillstånd, vanliga komplikat-

ioner till tumörsjukdomar och 

akuta sidoeffekter av behand-

lingen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska diagnostik och medi-

cinsk behandling av smärta och 

andra symtom som är relaterade 

till tumörsjukdom i kurativ respek-

tive palliativ fas 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om kliniskt relevant 

tumörbiologi, carcinogenes och 

genetik 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om diagnostiska 

metoder inklusive patologi, cyto-

logi och bild- och funktionsmedi-

cinsk diagnostik för utredning, 

diagnostik och uppföljning av tu-

mörsjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning och dia-

gnostik av gynekologiska tumör-

sjukdomar och ha kunskap om 

deras etiologi och epidemiologi 

samt grunderna för prevention 

och screening 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av pati-

enter med gynekologiska tumör-

sjukdomar i kurativ respektive pal-

liativ fas 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga uppföljning 

av patienter som är behandlade 

för gynekologiska tumörsjukdo-

mar och seneffekter av behand-

ling samt kunna inleda rehabilite-

ring med beaktande av 

reproduktiva, endokrina och sex-

uella aspekter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska tekniken vid gynonko-

logisk brakyterapi samt kunna be-

döma utbredning av behand-

lingsområdet 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska gynekologisk under-

sökningsteknik och mindre gyne-

kologiska ingrepp 

 

- ha kunskap om gynekologisk tu-

mörkirurgi och postoperativa 

komplikationer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Nuklearmedicin 

 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om fördelar och 

nackdelar med olika undersök-

ningsmetoder inom nuklearmedi-

cin 

 

- kunna värdera undersöknings-

metoder inom klinisk fysiologi och 

radiologi i relation till nuklearme-

dicinska metoder vid de vanlig-

aste frågeställningarna 

 

- ha kunskap om hur undersök-

ningsresultaten påverkar vidare 

handläggning 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 
Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska anatomi, fysiologi och 

patofysiologi som har relevans för 

kunskapsområdet 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om fysikaliska, tek-

niska, matematiska och statistiska 

principer samt om deras styrkor, 

svagheter och risker 

 

- ha kunskap om bildbearbetning 

för undersökningsmodaliteter 

inom kunskapsområdet samt om 

deras styrkor, svagheter och risker 

 

- ha kunskap om strålningsfysik, 

strålningsbiologi och strålskydd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om undersökningar 

inom klinisk fysiologi och radiologi 

som har relevans för kompetens-

området 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om radiologiska me-

toder som har relevans för nuk-

learmedicin vid användning av 

hybrid imaging-teknik 

 

- behärska identifiering av allvar-

liga bifynd vid användning av hy-

brid imaging-teknik 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om metoder för fysi-

ologisk provokation som har rele-

vans för nuklearmedicinska 

undersökningar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska de vanligaste nuklear-

medicinska undersökningarna av 

thorax, inklusive bröstorganen, 

hos barn och vuxna 

 

- kunna initialt handlägga övriga 

nuklearmedicinska undersök-

ningar av thorax, inklusive bröstor-

ganen, hos barn och vuxna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska de vanligaste nuklear-

medicinska undersökningarna av 

buk-, bäcken- och urogenitalor-

ganen hos barn och vuxna 

 

- kunna initialt handlägga övriga 

nuklearmedicinska undersök-

ningar av buk-, bäcken- och uro-

genitalorganen hos barn och 

vuxna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska de vanligaste nuklear-

medicinska undersökningarna av 

muskuloskeletala systemet hos 

barn och vuxna 

 

- kunna initialt handlägga övriga 

nuklearmedicinska undersök-

ningar av muskuloskeletala syste-

met hos barn och vuxna 

 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska de vanligaste nuklear-

medicinska undersökningarna av 

nervsystemet, inklusive ryggrad 

och öron-, näs- och halsorganen, 

hos barn och vuxna 

 

- kunna initialt handlägga övriga 

nuklearmedicinska undersök-

ningar av nervsystemet, inklusive 

ryggrad och öron-, näs- och hals-

organen, hos barn och vuxna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om de vanligaste 

nuklearmedicinska terapeutiska 

åtgärderna omfattande barn 

och vuxna 

 

- ha kännedom om övriga nuk-

learmedicinska terapeutiska åt-

gärder omfattande barn och 

vuxna 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kännedom om radiobiologi 

och radiofarmaci 

Auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
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Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Palliativ medicin 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 
Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- ha kunskap om hospicefilosofin 

och framväxten av palliativ medi-

cin samt om definitioner, termer 

och begrepp som är centrala 

inom området 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kännedom om hur behovet 

av palliativ vård beräknas 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om den palliativa 

vårdens värdegrund 

 

- ha förmåga att handlägga 

svåra kliniska situationer och 

etiska dilemman och problem 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om livshotande till-

stånds och sjukdomars biologi, 

patofysiologi och naturliga för-

lopp och om sjukdomsmodifie-

rande terapier, samt kunna skilja 

mellan sjukdomssymtom och be-

handlingsrelaterade biverkningar 

 

- ha kunskap om de plågsamma 

symtom som kan uppträda i livets 

slutskede och betydelsen av sam-

tidig komplex multisjuklighet 

 

- ha förmåga att under sjukdoms-

förloppet handlägga patientens 

olika behandlingar i samråd med 

andra specialister 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska att med helhetssyn 

och fokus på individens situation 

diagnostisera, förebygga, be-

handla och utvärdera basala 

och komplexa somatiska och psy-

kiska symtom samt sociala och 

existentiella problem hos patien-

ter med obotlig, progredierande, 

livshotande sjukdom, med syfte 

att lindra lidande och uppnå 

bästa möjliga livskvalitet för pati-

enter och närstående 

 

- behärska farmakologiska meto-

der för lindring av avancerade 

symtom hos patienter med obot-

lig, progredierande, livshotande 

sjukdom 

 

- behärska att ifrågasätta, avstå 

från och skonsamt avsluta läke-

medelsbehandling som inte tillför 

patientnytta 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kännedom om icke-farmako-

logiska metoder för att lindra sym-

tom och lidande 

 

- ha kännedom om komplemen-

tära och alternativa behandlings-

metoder som används av patien-

ter i palliativ vård samt lagar och 

andra författningar som gäller för 

dessa metoder 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om psykologiska re-

aktioner på kris, förlust, osäkerhet 

och kroppsliga symtom samt om 

hur psykologiska försvarsmekan-

ismer ter sig och copingstrategier 

kan användas 

 

- ha förmåga att bedöma och 

handlägga patienter med ång-

est, depression och konfusion 

samt andra psykologiska och psy-

kiatriska problem, med farmako-

logiska och icke-farmakologiska 

behandlingar 

 

- ha kunskap om familjerelationers 

och ekonomiska faktorers inver-

kan på upplevelse av symtom 

och välbefinnande samt ha för-

måga att hänvisa till relevant yr-

kesprofession 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om religiös och kul-

turell påverkan, inklusive språk, på 

alla aspekter av palliativ vård 

 

- ha förmåga att uppmärksamma 

och bemöta patienters existenti-

ella behov och meningssökande 

samt kunna skilja det från religiösa 

behov 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

  



Palliativ medicin 

692 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska effektiv och empatisk 

kommunikation med patienter, 

närstående och vårdare i sam-

band med anamnes, information, 

svåra eller hotfulla besked och 

existentiella samtal 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om funktionen hos 

ett multiprofessionellt team samt 

om hur teamets struktur, process 

och gruppdynamik påverkar ar-

betsresultatet 

 

- behärska att skapa och leda 

samt samarbeta i ett palliativt 

team 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

Vårdteamarbete 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om samhällets stöd-

resurser till närstående 

 

- kunna bedöma närståendes in-

dividuella behov av praktiskt och 

emotionellt stöd samt kunna be-

döma hur närstående kan invol-

veras i vårdens planering för att 

skapa trygghet och meningsfull-

het 

 

- ha kunskap om anticipatorisk 

sorg, sorgereaktionens bestånds-

delar och patologisk sorg samt 

om hur patologisk sorg kan före-

byggas hos närstående 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 

 

Vårdteamarbete 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om den palliativa 

medicinens möjligheter och be-

gränsningar 

 

- ha kunskap om egna personliga 

värde- och trossystem och attity-

der till döden, samt om hur dessa 

kan påverka den professionella 

hållningen och förmågan till när-

het och distans 

 

- ha kunskap om betydelsen av 

att kontinuerligt utsättas för sorg 

och förluster, hur personliga förlus-

ter och sorg påverkar arbetet, 

värdet av handledning samt när 

och var man kan få hjälp 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

 Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Skolhälsovård 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om barns och ung-

domars normala tillväxt, utveckl-

ing och fysiska och psykiska mog-

nad samt avvikelser från den 

normala utvecklingen 

 

- behärska tillämpningen av pro-

gram för hälsoövervakning av 

barn 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska hälsofrämjande och 

förebyggande arbete med fokus 

på livsstilsfaktorer och god hälsa 

hos barn och ungdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska hälsofrämjande och 

förebyggande arbete med fokus 

på stress och psykisk ohälsa 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska hälsofrämjande och 

förebyggande arbete med fokus 

på vaccinationer, hygien och 

smittsamma sjukdomar i skolan 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om hälsofrämjande 

och förebyggande arbete inom 

ungdomsmedicin inklusive sexuell 

hälsa 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om hur sociala fak-

torer påverkar elevers skolsituat-

ion och psykiska hälsa 

 

- ha kunskap om socialtjänstens 

arbetssätt och regelverk 

 

- behärska kunskapen om barnets 

rättigheter samt kunna identifiera 

barn som far illa och vidta ade-

kvata åtgärder, inklusive fullfölja 

anmälningsskyldigheten 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om hur kognitiva 

och neuropsykiatriska funktions-

nedsättningar påverkar elevers 

skolsituation och psykiska hälsa 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om hur kroniska sjuk-

domstillstånd och funktionsned-

sättningar hos elever påverkar 

skolsituationen 

 

- ha kunskap om hur kroniska sjuk-

domstillstånd och funktionsned-

sättningar hos elever kan ha be-

tydelse för elevens framtida 

arbetsliv 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskaper om metoder för 

kartläggning av medicinska orsa-

ker till inlärningssvårigheter 

 

- ha kunskaper om förebyggande 

åtgärder som främjar skolsituat-

ionen och inlärningen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om sambandet mel-

lan barns uppväxtmiljö, barns till-

gång till utbildning och barns fy-

siska och psykiska hälsa 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om systematiskt ar-

betsmiljöarbete 

 

- ha kunskap om åtgärder för att 

anpassa skolmiljön vid funktions-

nedsättningar och sjukdomstill-

stånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om hur barns och 

ungdomars hälsa påverkas av mi-

gration 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

 

 

 Delmål STc14 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Smärtlindring 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska fastställda definitioner 

av smärta och tillämpningen av 

dem i arbetet kring smärtpatien-

ten 

 

- behärska olika smärttillstånds 

epidemiologi 

 

 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera och diagnosti-

sera smärta med hänsyn till psyko-

logiska, sociala, kulturella och exi-

stentiella aspekter av smärta 

 

- kunna upprätta realistiska och 

relevanta behandlingsmål 

 

- kunna anpassa utvärderingsme-

toderna utifrån den enskilda pati-

entens förutsättningar 

 

- kunna handlägga läkaruppgif-

ter i multidisciplinärt teamarbete 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Teoretiska studier 

 

Vårdteamarbete 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa evidensbase-

rade strukturerade samtalsme-

toder 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska utredning, diagnostik, 

handläggning, bedömning, be-

handlingsmetoder och uppfölj-

ning av nociceptiv smärta 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska smärtanalys, dia-

gnostik och handläggning av 

neuropatisk smärta 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  
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Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska smärtanalys, dia-

gnostik och handläggning av vi-

sceral smärta 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera och initialt 

handlägga patienter där psykia-

triska eller psykologiska sjukdomar 

eller tillstånd förefaller vara hu-

vuddeterminanten till patientens 

smärtproblem 

 

- kunna identifiera och initialt 

handlägga patienter med läke-

medelsberoende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc8 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- behärska smärtanalys, dia-

gnostik och handläggning av 

långvariga muskuloskeletala 

smärttillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska smärtanalys, dia-

gnostik och handläggning av tu-

mörrelaterad smärta 

 

- behärska smärtanalys, dia-

gnostik och handläggning av an-

nan smärta som är relaterad till 

en cancersjukdom eller dess be-

handling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska smärtanalys, dia-

gnostik och handläggning av 

akuta smärttillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska val av farmakologiska 

och icke-farmakologiska behand-

lingsmetoder vid smärttillstånd av 

olika genes 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna bedöma tillämpligheten 

av evidensbaserade rehabilite-

ringsformer vid vanligt förekom-

mande smärttillstånd 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning alternativt 

auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i diagnostik- 

och behandlingskonfe-

rens  

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om handläggning 

av långvariga och akuta smärttill-

stånd hos barn 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc14 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga äldre patien-

ter med långvariga och akuta 

smärttillstånd 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc15 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 
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Delmål STc16 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Vårdhygien 
 

Delmålen STa  
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga utredning 

och behandling av infektionssjuk-

domar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska ämnesområdet mikro-

biologiska agens inklusive mekan-

ismer för resistensutveckling och 

hur resistensutveckling kan före-

byggas 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga diagnostik av 

mikrobiologiska agens inklusive 

metoder för typning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska kunskapen om hur 

spridning av mikrobiologiska 

agens sker inom vården 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska principer och metoder 

för att förebygga, utreda och 

handlägga sjukdomsutbrott och 

smittspridning i vården 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska principer och metoder 

för att förebygga vårdrelaterade 

infektioner 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska principer och metoder 

för infektionsepidemiologisk över-

vakning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska principer och val av 

metoder för rengöring, desinfekt-

ion och sterilisering i vården 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska vårdhygieniska princi-

per för planering, utformning och 

underhåll av lokaler inom vårdin-

rättningar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska vårdhygieniska princi-

per för urval, underhåll och sköt-

sel av utrustning inom vården 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna arbeta med rådgivning, 

stöd och kvalitetssäkring gente-

mot medarbetare, chefer och 

vårdgivare samt centrala funkt-

ioner inom regionen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier  

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 
Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar som är särskilt 

relevanta för specialiteten  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

eller kursledare 
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Äldrepsykiatri 
 

Delmålen STa och STb 
 

Delmål STa1. Hälso- och sjukvårdens förutsättningar 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- uppvisa kunskap om hälso- och 

sjukvårdens olika ekonomiska styr-

ningssystem och deras betydelse 

för prioriteringar och avvägningar 

i det dagliga arbetet 

 

- uppvisa kunskap om hur föränd-

ringar av medicinska, tekniska el-

ler organisatoriska förutsättningar 

kan få betydelse för var, när och 

hur hälso- och sjukvård kan bedri-

vas  

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Delmål STa2. Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna identifiera risker och vård-

skador och andra kvalitetsbrister 

och kunna vidta adekvata åtgär-

der  

 

- kunna utvärdera processer och 

resultat och kunna ta ett ansvar 

för att förbättrande åtgärder ge-

nomförs 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 
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Delmål STa3. Medicinsk vetenskap 

Kompetenskrav 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa medicinskt vetenskapliga meto-

der och forskningsetiska principer 

 

- kunna kritiskt granska och värdera medicinsk ve-

tenskaplig information 

 

- kunna ta ett ansvar för att medicinsk vetenskap-

lig kunskap omsätts och tillämpas i hälso- och sjuk-

vården 

 

Intyg om uppfyllda kompetenskrav ut-

färdat av handledare 

 

 

Delmål STa4. Etik 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna analysera etiska problem 

med utgångspunkt i medicinsk-

etiska principer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare  

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  
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Delmål STa5. Ledarskap 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna leda medicinskt arbete 

på arbetsplatsen  

 

- kunna utveckla det multiprofess-

ionella samarbetet på arbetsplat-

sen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp  

 

 

 

Delmål STa6. Lärande 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för det konti-

nuerliga lärandet på arbetsplat-

sen 

 

- kunna förmedla kunskaper inom 

den egna specialitetens ämnes-

område till olika målgrupper 

 

- kunna planera och genomföra 

undervisning 

 

- kunna handleda medarbetare 

och studenter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Handleda under hand-

ledning 

 

Undervisa under hand-

ledning 
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Delmål STa7. Vårdhygien och smittskydd 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna ta ett ansvar för arbets-

platsens systematiska arbete med 

att förebygga vårdrelaterade in-

fektioner och smittspridning  

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

eller 

 

Deltagande i utvecklings-

arbete 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Delmål STb1. Kommunikation med patienter och närstående  

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna göra patienter och när-

stående delaktiga i vård och be-

handling med utgångspunkt i in-

dividuella förutsättningar och 

behov 

 

- kunna ge patienter och närstå-

ende svåra besked respektfullt, 

empatiskt och med lyhördhet 

 

- kunna stödja patienter i att han-

tera en förändrad livssituation till 

följd av sjukdom eller funktions-

nedsättning 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 

 

Medsittning 

 

 

 

Delmål STb2. Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande arbete 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna vägleda patienter i frågor 

om levnadsvanor i syfte att för-

bättra hälsa och förebygga sjuk-

domar 

 

- kunna stödja patienter i att upp-

rätthålla friska funktioner i sam-

band med sjukdom och behand-

ling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i reflektion i 

grupp 
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Delmål STb3. Försäkringsmedicin 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa metoder inom 

försäkringsmedicin som en del av 

behandlingen av den enskilda 

patienten 

 

- kunna samverka i försäkringsme-

dicinska frågor som rör den en-

skilda patienten med aktörer 

inom och utanför hälso- och sjuk-

vården 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning 

 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

 

 

Delmål STb4. Palliativ vård 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter 

 

Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa principer för pal-

liativ vård med beaktande av fy-

siska, psykiska, sociala och exi-

stentiella behov 

 

- kunna genomföra brytpunkts-

samtal med patienter och närstå-

ende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

eller 

 

Auskultation 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Träning i simulerad miljö  

 

 

 

  



Äldrepsykiatri 

734 LÄKARNAS SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 

SOCIALSTYRELSEN 

 

Delmålen STc 
 

Delmål STc1 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap inom gerontologi för 

att kunna bedöma den åldrade 

människans kroppsliga och psy-

kiska funktion, förändrade sym-

tom och förändrade förutsätt-

ningar för prevention, diagnostik, 

behandling och rehabilitering 

 

- ha förmåga att med helhetssyn 

se den äldre människans behov 

utifrån funktionsnivå, samlad sjuk-

domsbörda, social situation och 

nätverk 

 

- känna till förutsättningarna för 

vård inom angränsande speciali-

teter, andra vårdformer, särskilda 

boenden, hemmet etcetera 

 

- kunna handlägga sjukdomstill-

stånd hos äldre inom olika vård-

former, till exempel som konsultlä-

kare på andra kliniker, i särskilda 

boenden och inom hemsjukvård 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc2 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 
- behärska handläggningen av 

kognitiva nedsättningar vid de-

menssjukdom samt vid alkohol-

missbruk, affektiva sjukdomar, 

psykossjukdomar, nedsatt allmän-

tillstånd och andra tillstånd som 

allvarligt påverkar kognitionen 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc3 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- behärska handläggning av 

andra vanliga och viktiga psy-

kiska sjukdomar såsom affektiva 

sjukdomar, psykossjukdomar, ång-

est, personlighetsstörningar och 

krisreaktioner hos äldre i akut och 

kroniskt skede, även med hänsyn 

till nedsatt organfunktion, multi-

sjuklighet och individuella be-

handlingsvinster 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc4 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga övriga psy-

kiska sjukdomar hos äldre, inklu-

sive multisjuka, samt differentialdi-

agnostik mellan somatiska och 

psykiska sjukdomar 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc5 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga tillstånd som 

ger centrala bröstsmärtor eller 

andnöd, särskilt kroniska besvär, i 

relation till psykiatrisk samsjuklig-

het 

 

- kunna initialt handlägga övriga, 

vanliga somatiska sjukdomar hos 

äldre 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc6 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga alkoholbero-

ende och läkemedelsberoende 

hos äldre samt uppvisa kunskap 

om deras samsjuklighet med in-

ternmedicinska tillstånd och öv-

riga psykiska sjukdomar 

 

- ha kunskap om andra typer av 

substansberoende 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 
Deltagande i seminarium 

 
Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc7 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga psykiska sym-

tom och lindra andra symtom hos 

palliativa patienter 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc8 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- ha kunskap om de teoretiska 

grunderna för psykologiska be-

handlingsmetoder som är lämp-

liga för äldre 

 

- kunna bedöma eventuell lämp-

lig psykologisk metod för behand-

ling av äldre 

 

- kunna handlägga äldre patien-

ter med psykologisk behandlings-

metod 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 
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Delmål STc9 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska ECT-behandling 

 

- behärska psykofarmakologisk 

behandling hos äldre, även multi-

sjuka med polyfarmaci 

 

- ha kunskap om åldrandets ef-

fekter på farmakokinetik och far-

makodynamik vid läkemedelsbe-

handling 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i större yrkes-

relaterad sammankomst 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc10 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa lagar och andra 

författningar om psykiatrisk 

tvångsvård 

 

- uppvisa kunskap om lagar och 

andra författningar om rättspsyki-

atrisk vård 

 

- kunna tillämpa övriga lagar och 

andra författningar som gäller för 

specialiteten 

 

- ha kunskap om rättspsykiatrins 

organisation och arbetsuppgifter 

 

- kunna handlägga bedömning 

av testamentshabilitet och rätts-

handlingsförmåga hos äldre 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare 

 

Allmänna råd 

 
Auskultation 

 

Deltagande i seminarium 

 

Teoretiska studier 
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Delmål STc11 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- behärska samverkan med kom-

munens äldreomsorg och andra 

vårdgivare 

 

- ha kunskap om medicinska och 

sociala resurser utanför sjukvår-

den som är viktiga för målgrup-

pen, till exempel kommunal och 

privat äldreomsorg, politisk orga-

nisation och samhällsplanering, 

överförmyndarnämndens arbete, 

polisens verksamhet, frivilligorga-

nisationer, religiösa samfund, be-

gravningsverksamhet, familjerätts-

juridik, invandrarföreningar och 

apotek 

 

Auskultation vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Allmänna råd 

 

Teoretiska studier 

 

 

 

Delmål STc12 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna kommunicera med pati-

enter och närstående med kom-

munikativa svårigheter som kan 

uppstå vid exempelvis nedsätt-

ningar av allmäntillstånd, syn och 

hörsel eller vid afasi 

 

- kunna använda hjälpmedel för 

alternativ och kompletterande 

kommunikation 

 

- kunna använda tolk för patien-

ter med kognitiva nedsättningar 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 
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Delmål STc13 

Kompetenskrav Utbildningsaktiviteter Intyg 

 

Läkaren ska 

 

- kunna tillämpa en helhetssyn på 

patientens samlade läkemedels-

behandling 

 

- kunna anpassa läkemedelsbe-

handling inom specialiteten uti-

från enskilda patienters ålder, 

kön, vikt, njur- och leverfunktion 

samt andra eventuella faktorer, 

till exempel övrig medicinering, 

samsjuklighet, graviditet och am-

ning 

 

- kunna bedöma risker för biverk-

ningar och interaktioner vid läke-

medelsbehandling inom speciali-

teten 

 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

 

Allmänna råd 

 
Deltagande i en eller 

flera kurser 

Delmål STc14 

Kompetenskrav 

 

Utbildningsaktiviteter Intyg 

Läkaren ska 

 

- kunna handlägga akutpsykia-

triska tillstånd samt kunna initialt 

handlägga katastrofpsykiatriska 

situationer 

Klinisk tjänstgöring under 

handledning vid en eller 

flera enheter som bedri-

ver sådan verksamhet el-

ler handlägger sådana 

ärenden  

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av handledare 

Deltagande i en eller 

flera kurser 

 

Intyg om genomförda ut-

bildningsaktiviteter och 

uppfyllda kompetenskrav 

utfärdat av kursledare el-

ler handledare  

 

Allmänna råd 

 

Deltagande i seminarium 

 

Medsittning 

 

Teoretiska studier 
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