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Kursämnen under ST 

Nu närmar vi oss slutfasen för det utvecklingsarbete som har genomförts under 

2012-2014 i vilket det har utformats både specialitetsspecifika kursämnen för 54 

specialiteter och specialitetsövergripande kursämnen.  

Inom projektet har ca 220 experter från 54 olika specialiteter arbetat fram ca 

600 förslag på kursämnen, varav ca 475 av dem är rekommenderade ämnen för 

ST-läkare (ämnen som expertgrupperna har angett som särskilt viktiga under 

ST). Socialstyrelsen kommer att kontakta de specialiteter som inte varit med 

hittills, samt de nya specialiteter som kan komma att bli reglerade under 2015, 

med en förfrågan om att delta i projektet senare under våren 2015.  

Kort om kursämnen 

Ett kursämne ringar in och beskriver kompetens inom ett specifikt område som 

en ST-läkare förväntas utveckla genom att delta i en eller flera kurser. Kursäm-

nena kan, förutom att utgöra ett av flera underlag vid upphandling av kurser, 

fungera som ett utbildningsstöd för aktörer som vill utforma och utveckla utbild-

ningsinsatser som innehållsmässigt svarar mot målbeskrivningarna för läkarnas 

ST.  I motsats till exempelvis målbeskrivningarna i Socialstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2008:17) ut-

gör kursämnena inte bindande regler.  

Status i projektet 

Kursämnena har nu kvalitetsgranskats av Socialstyrelsen och kommer att offent-

liggöras på Socialstyrelsens webbplats i början av 2015. Inför offentliggörandet 

erbjuds ni som specialitetsförening att ta del av de kvalitetsgranskade speciali-

tetsspecifika kursämnena. Ni får också här ta del av specialitetsövergripande 

kursämnen. Specialitetsövergripande kursämnen svarar mot delmål 13-21 i 

SOSFS 2008:17 samt delmålen a och b i förslaget till nya bestämmelser för lä-

karnas ST. Observera att de specialitetsövergripande kursämnena kan komma att 

revideras i och med att de nya bestämmelserna för läkarnas ST träder i kraft.  

Med detta utskick finns även ett förslag till en revideringsprocess som ska sä-

kerställa kursämnenas aktualitet. Behovet av revidering ska kunna initieras från 

aktörer som är väl insatta i respektive ämnesområde. Hur detta kan gå till besk-

rivs i bifogad bilaga.   
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Om de specialitetsövergripande kursämnena  

De specialitetsövergripande kursämnena har arbetats fram tillsammans med två 

olika expertgrupper vid olika tillfällen. Sammantaget har 19 experter, som är väl 

insatta i specialiseringstjänstgöringens förutsättningar, deltagit i utvecklingsar-

betet. Grupperna har utgjorts av studierektorer, överläkare, specialistläkare, ST-

läkare samt personer som på annat sätt är engagerade i utbildningsfrågor inom 

ST. Experterna har valts ut för att fånga en så bred sammansättning i grupperna 

som möjligt utifrån kriterierna: 

 specialister och ST-läkare 

 arbetar med medicinska specialiteter, kirurgiska specialiteter, laboratori-

especialiteter, psykiatri och allmänmedicin 

 arbetar på universitetssjukhus, länssjukhus och primärvård 

 verksamma i norra och södra Sverige 

 verksamma i större och mindre orter 

 forskningsaktiva (disputerade eller i senare delen av forskarutbildning) 

och inte forskningsaktiva.  

Vi har också strävat efter en jämn spridning i kön och ålder. 

I arbetet med att ta fram förslag på specialitetsövergripande kursämnen har 

expertgrupperna utgått från underlag framtaget av Socialstyrelsen. Vissa specia-

litetsspecifika expertgrupper har sedan tidigare utformat kursämnen som berör 

delmål 13-21, vilka också har bidragit i utformandet av de specialitetsövergri-

pande kursämnena. Förslagen till kursämnen från expertgrupperna har sedan 

bearbetats av projektgruppen på Socialstyrelsen när det gäller klarspråk, juri-

diska skrivningar och samstämmighet med målbeskrivningar samt andra kurs-

ämnen som utformats inom de specialitetsspecifika kursämnena.  

Frågor Socialstyrelsen behöver ha svar på 

Då de specialitetsövergripande kursämnena spänner över samtliga specialiteter, 

kan det finnas specialitetsspecifika kursämnen vars innehåll till stor del överens-

stämmer med ett nu framtaget specialitetsövergripande kursämne. Detta vill vi 

att ni ser över för er specialitet. I bilaga 3 finner ni våra specifika frågor där ni 

har möjlighet att svara. 

Till detta informationsbrev finns följande bilagor: 

Bilaga nr Beskrivning 

Bilaga 1 Förslag på revideringsprocess. 

Bilaga 2 Specialitetsövergripande kursämnen såsom de kommer att visas på 
Socialstyrelsens webbplats. 

Bilaga 3 Svarsdokument 

Bilaga 4-57 Specialitetsspecifika kursämnen för samtliga deltagande specialiteter så 
som de kommer att visas på Socialstyrelsens webbplats. Varje speciali-
tet har en egen bilaga för att man lätt ska hitta de delar man är intres-
serad av. Specialiteterna är numrerade i bokstavsordning, d.v.s. Akut-
sjukvård börjar som bilaga 4. Bilaga 57 innehåller kursämnen riktade till 
fler specialiteter.  
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Svar ges i bifogat svarsdokument och skickas per e-post till: 

kursamnen-st@socialstyrelsen.se, senast 2015-01-16.  
 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Jenita Nilsson 
Utredare, 

Projektledare för Kursämnen under ST 

075-247 36 99 
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