Individuellt utbildningsprogram för ST
anestesi och intensivvård på NUS (VLL)
Bakgrund
Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17 och SOSFS 2015:8) ska ett individuellt utbildningsprogram upprättas och fastställas i enlighet med Socialstyrelsens målbeskrivning
och aktuell specialitetsförenings målbeskrivning. Programmet ska upprättas i samråd mellan studierektor/medicinsk chef, handledare och ST läkare inom de första 6
tjänstgöringsmånaderna med ett innehåll enligt nedan:

TJÄNSTGÖRING:
Placeringar.
Minimitid för utbildning i basspecialitet är 60 månaders heltidstjänstgöring ( minst
54 månader vid godkänd disputation).
1. Moderklinik: Anopiva NUS. Avdelningsplacering enligt särskilt ST-schema i Dropbox, med mål 6 månaders jourinskolning, 36 månader anestesi och 18 månader intensivvård. Specialiseringstjänstgöringen påbörjas………………, beräknas avslutad………………
2. Sidotjänstgöringar:…………………………………………………………
3. Forskning: ……………………………………………………………………
När det individuella utbildningsprogrammet färdigställts och godkänts, ska dokumentet lämnas till studierektor. Basenhetens chefsassistent får kopia och skickar vi1

dare till sidotjänstgörande kliniker och till Gun.Eriksson@vll.se. Det individuella
programmet ska följas upp och vid behov revideras.

UTBILDNING:
Teoretiska utbildningsmoment:
1. Vid kontrakt om fast anställning köper kliniken ett exemplar av Miller’s
Anaesthesia till ST-läkaren. Enligt VLLs riktlinjer bereds ST-läkaren inläsningstid om 2 h per vecka. ST-läkarna har möjlighet att kvitta den tiden
mot deltagande i ST-temadagar 4 gånger per år. Om en ST-läkare inte
får tillfälle att delta i ST-undervisningen ges en dags inläsningstid som
kompensation.
2. Kurser. ST-temadagar anordnas 16 dagar per år med föreläsningar och
undervisning. Utöver det erbjuds ST-läkaren åtminstone följande kurser:
Grundläggande anestesi, ATLS, BAS-kurs, LEKA A & B, kurs i intensivvård.
3. Kongresser/möten Under ST får ST-läkaren åka på ett SYA-möte, ett
SFAI-möte och en internationell konferens.
4. I enlighet med VLLs riktlinjer avsätts 13 veckor för vetenskapligt- och
kvalitetsarbete, vanligen 10 + 3 veckor.
5. Man får två veckors inläsningstid inför skrivning av EDAIC, European Diploma in Anesthesia and Intensice Care.

Praktiska utbildningsmoment:
1. Medsittning och bedömning med feedback skall ske minst två gånger
per år.
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2. Specialistkollegium sker en gång per år och ST-läkare.
3. Handledarsamtal planeras till minst fyra gånger per år.
4. Medarbetarsamtal med verksamhetschef hålls årligen.

Underskrifter
När ST-läkaren i samråd med verksamhetschef, i förekommande fall studierektor
och handledare upprättat ett individuellt utbildningsprogram i enlighet med målbeskrivningen undertecknas dokumentet och sparas.
Dokumentet ska följas upp och revideras vid behov.

………………………………………………………………………………………
Ort & Datum

………………………………………………………………………………………
Medicinsk chef/Studierektor

………………………………………………………………………………………
Handledare ST-läkare

………………………………………………………………………………………
ST-läkare
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