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Bedömning av provtjänstgöringen 
Checklistan är ett stöd för dig som ska bedöma den som gör provtjänstgöring utifrån målbeskrivningen för AT, 
som finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 1999:5) om allmäntjänstgöring för läkare. 

Du ska fylla i och skicka in checklistan till oss. Checklistan fylls med fördel i kontinuerligt under provtjänstgöring-
ens gång. Du ska också svara på frågor där du beskriver hur provtjänstgöringen har varit utformad och där du 
bedömer provtjänstgörarens
• omdömesförmåga
• förhållningssätt mot patienter och personal
• självständighet i yrkesrollen
• allmänna lämplighet som läkare
• uppfyllelse av målbeskrivningen för AT. 

Det finns utrymme att svara på frågorna efter checklistan, men om du vill kan du också svara på frågorna i ett 
separat utlåtande.

Uppgifter om provtjänstgöringen

Verksamhetschefens e-postadress Handledarens e-postadress 

Verksamhetschefens telefonnummer Handledarens telefonnummer

Kontaktuppgifter
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Checklista 

Allmänna mål 
Den som gjort provtjänstgöringen ska 

1.  behärska diagnostik och principerna för terapi av de vanlig-
aste sjukdomstillstånden inom verksamhetsområdena medi-
cin, kirurgi, psykiatri och allmän medicin 
  ja nej vet inte   
ev. kommentar:  
 

2.  korrekt kunna rapportera akut sjuka patienter till kollegor samt 
avdelnings- och mottagningspersonal 
  ja nej vet inte 

 ev. kommentar: 
 

3.  behärska anamnesupptagning, somatisk status, receptför-
skrivning och remitteringsförfarande 
  ja nej vet inte 

 ev. kommentar: 
 
4.  ha kännedom om vanliga radiologiska undersökningsme-

toders och laboratorieprovers möjligheter och begränsningar 
 ja nej vet inte 

ev. kommentar: 
 

5.  ha inblick i hur olika tillstånd av smärta, kris och ångest kan 
mötas och lindras 
  ja nej vet inte 
ev. kommentar: 
 

6.  ha god kännedom om vården av äldre och vården av pati-
enter som är i livets slutskede 

   ja nej vet inte 
ev. kommentar: 
 

7.  kunna ge patienter och anhöriga svåra besked på ett tillfred-
ställande sätt 

  ja nej vet inte 
ev. kommentar: 
 

8.  kunna behärska rutinerna i anslutning till dödsfall 
   ja nej vet inte 

ev. kommentar: 
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9.  kunna identifiera tillstånd där det finns missbruk av alkohol, 
narkotika och läkemedel och där missbruket skapar fysiska 
och sociala problem 

  ja nej vet inte 
ev. kommentar: 
 

10.  kunna känna igen tillstånd som kan ha förorsakats av våld 
  ja nej vet inte 
ev. kommentar: 
 

11.  vara medveten om sjukhushygienens betydelse 
  ja nej vet inte 
ev. kommentar: 
 

12.  ha kännedom om preventivt patientarbete på individnivå 
  ja nej vet inte 
ev. kommentar: 
 

13.  kunna samverka med myndigheter och serviceorgan utanför 
hälso- och sjukvården såsom socialtjänst, försäkringskassa och 
arbetsförmedling 
  ja nej vet inte 
ev. kommentar: 
 

14.  ha förvärvat erfarenheter av IT-baserat verksamhetsstöd för 
dokumentation, uppföljning och beslutsfattande 
 ja nej vet inte. 
ev. kommentar: 
 

Övriga mål  
Den som gjort provtjänstgöringen ska självständigt kunna hantera 

15.  akuta bröstsmärtor  
 ja nej vet inte 
ev. kommentar: 

 
16.  akuta andningssvårigheter 

  ja nej vet inte 
ev. kommentar: 

 
17.  lindriga skador och sjukdomar i rörelseorganen 

  ja nej vet inte 
ev. kommentar: 
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18.  fall inom lilla kirurgin 
  ja nej vet inte 
ev. kommentar: 

 
19.  infektionssjukdomar hos barn och vuxna 

 ja nej vet inte 
ev. kommentar: 

 
20.  fall med buksmärtor inklusive gynekologiska och urologiska 

tillstånd 
  ja nej vet inte 
ev. kommentar: 

 
21.  dödsfall i hem eller på institution och kunna utfärda vårdintyg 

och andra vanligt förekommande intyg 
 ja nej vet inte. 
ev. kommentar: 

Den som gjort provtjänstgöringen ska ha god kännedom om och 
viss erfarenhet av 

22.  kroniska sjukdomar som diabetes, hjärt-/kärlsjukdomar, led-
/muskelsjukdomar, astma/allergier, kol, thyroidea-sjukdomar 
och anemier 
 ja nej vet inte 
ev. kommentar: 

 
23.  hudsjukdomar som eksem, psoriasis, urticaria och hudsvamp 

 ja nej vet inte 
ev. kommentar: 

 
24.  vanliga sjukdomar bakom vanliga symtom som trötthet, 

huvudvärk, yrsel, hosta, avmagring, klåda, illamående och 
led-/muskelvärk 
 ja nej vet inte 
ev. kommentar: 

 
25.  tinnitus och hörselnedsättning 

 ja nej vet inte 
ev. kommentar: 

 
26.  röda ögon, synnedsättning, ögonsmärtor och ögonskador 

inklusive främmande kropp i ögat 
 ja nej vet inte 
ev. kommentar: 
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27.  krisbehandling 
  ja nej vet inte 

ev. kommentar: 
 
28.  depression, ångest och sömnstörningar 

 ja nej vet inte. 
ev. kommentar: 

 

Den som har gjort provtjänstgöringen ska ha kännedom om 

29.  hemsjukvård 
  ja nej vet inte 
ev. kommentar: 

 
30.  verksamhet inom barnavårdscentral (BVC), mödravårdscen-

tral (MVC) , skolhälsovård och ungdomsmottagning 
  ja nej vet inte. 
ev. kommentar: 
 

Frågor om provtjänstgöringen 
Här ska du beskriva provtjänstgöringen och bedöma den som gjort 
den. Om du vill kan du också svara på frågorna i ett separat 
utlåtande.  

Provtjänstgöringens utformning 
Beskriv till exempel hur ni har lagt upp provtjänstgöringen för att ni ska 
kunna bedöma den utifrån målbeskrivningen för AT. 
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Handledningens utformning 
Beskriv till exempel handledningens omfattning, innehåll och den prov-
tjänstgörandes möjlighet att ställa direkta frågor till handledaren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provtjänstgörarens omdömesförmåga 
Läkare ska bland annat kunna arbeta med insikt om sin egen kompetens 
och dess möjligheter och begränsningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provtjänstgörarens förhållningssätt mot patienter och 
personal 
Läkare ska bland annat ha ett terapeutiskt förhållningssätt utifrån ett 
vetenskapligt och humanistiskt synsätt och upprätthålla en god patient-
läkarrelation. 
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 Provtjänstgörarens självständighet i yrkesrollen 
Läkaren ska bland annat ha förmåga att självständigt kunna utföra 
medicinska basrutiner, lösa problem och söka kunskap.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Provtjänstgörarens allmänna lämplighet som läkare 
Läkaren ska bland annat ha attityder och förhållningssätt i överensstäm-
melse med etiska värderingar i hälso- och sjukvården och samhället. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppfyllelse av målbeskrivningen för AT 
Beskriv hur väl provtjänstgöraren uppfyller målbeskrivningen. Vilka kun-
skaper och färdigheter är goda och vilka är det som brister eller inte har 
kunnat bedömas? 
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