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Hälsovals riktlinjer för anställning och ersättning av
ST-läkare allmänmedicin i Region Sörmland
Hälsoval Sörmland har gett studierektorerna i primärvården i uppdrag att godkänna anställning
av ST-läkare enligt SOSFS 2015:8 och ST med en inledande BT enligt HSLF-FS 2021:8. Det
sker formellt genom att verksamhetschef ansöker skriftligt på avsedd blankett till studierektor.
Studierektor ska ta ställning till om tillsättningen förordas eller inte, samt kommentera detta.
Likaså ska studierektor bedöma utbildningsnivå och hur lång tid som beräknas kvar till ansökan
om specialistbevis. Hälsovalschef godkänner slutligen tillsättningen med sin underskrift. I och
med det får ST-läkaren en fast anställning i Region Sörmland. Riktlinjen gäller för
hälsovalsfinansierad ST oavsett privat eller regiondriven vårdcentral.
1. Start av ST
a. Underläkare som genomfört AT på ansökande vårdcentral inom Region Sörmland
kan normalt godkännas för ST från legitimationsdatum utan provtjänstgöring.
b. Underläkare som genomfört AT på annan vårdcentral i Region Sörmland kan
normalt, efter kontakt med aktuell studierektor för primärvården och tidigare
verksamhetschef godkännas för ST utan provtjänstgöring.
c. Underläkare utan aktuell tjänstgöring i primärvården Sörmland ska normalt
godkännas för ST först efter 6 månaders provtjänstgöring.
2. Start av ST-tjänstgöring med inledande BT enligt HSLF-FS 2021:8
a. Underläkare som inte gjort AT eller BT i Sverige.
b. BT ska genomföras enligt Region Sörmland riktlinjer.
c. Start av BT-tjänstgöring kan antingen ske som tidsbegränsat förordnande eller som
fast anställning.
3. Provtjänstgöring, pre ST
a. Kan ske under ST-liknande former och eventuellt inräknas i en fortsatt ST. Särskild
ersättning till vårdcentralen kan begäras* .
b. Pre ST beviljas vårdcentraler som är godkända att ta emot ST-läkare.
c. Under provtjänstgöring ska bedömd medsittning utföras vid minst fyra tillfällen av
utsedd handledare på uppdrag av verksamhetschef. Medsittningarna ska
dokumenteras och utgöra underlag för ett handledarutlåtande * . Handledarutlåtande
sänds till studierektor.
4. Ansökan ST
a. ST-läkarens eventuella tidigare tjänstgöring som läkare i Sörmland ska innan
ansökan stämmas av med HR-staben i Region Sörmland. Avstämning med HR
åligger verksamhetschefen och dokumenteras på ansökan.
b. Studierektor ska innan godkännande av ST anställning stämma av med
studierektorkollegor på tidigare tjänstgöringsort.
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5. Ersättning från hälsoval för ST kan uppbäras maximalt 65 månader för SOSFS 2015:8 och
71 månader för HSLF-FS 2021:8 motsvarande aktiv tjänstgöring heltid. Ersättning för STläkare fram till och med 54 års ålder utbetalas av hälsoval enligt prisbilagan (normal
ersättning).
Ersättning för ST-läkare från och med 55 års ålder utbetalas endast vid sidotjänstgöring
utanför vårdcentralen enligt prisbilagan (normal ersättning). Tjänstgöring vid den egna
vårdcentralen ersätts inte.
6. Hälsoval Sörmland har gett studierektorerna i primärvården i uppdrag att godkänna
vårdenheter som utbildar ST-läkare. Ny vårdenhet kan ansöka om att få utbilda ST-läkare
på blankett Underlag för studierektors godkännande av vårdenhet som anställer ST-läkare* .
Nedanstående kravspecifikation gäller hälsovalsfinansierad ST-läkare.
a. Verksamheten ska ha varit i drift i minst ett år. Enheten ska ha
minst 3000 listade patienter.
b. Verksamheten ska ha minst två fast anställda specialister i
allmänmedicin med handledarutbildning.
c. Handledare ska delta i möten anordnade av studierektor i
primärvård och ska ges tillräcklig tid för uppdraget.
d. Studierektor ska ha godkänt anställningen av
hälsovalsfinansierad ST-läkare* .
e. Hälsovals ST utbildningskontrakt* ska upprättas utifrån
gällande målbeskrivning och författning, vara likvärdigt vad
gäller åtaganden från vårdcentralens och ST-läkarens sida.
Original sänds till hälsoval.
f.

Normalt ska vårdenhet som godkänns för ST ha pågående eller
ha AT-tjänstgöring kontinuerligt.

g. Om kraven inte uppfylls kan dispens* sökas hos hälsovalschef.
7. För underläkare med annat modersmål än svenska ska dokumenterad språknivå
motsvarande Svenska C1 enligt Europarådets nivåskala för språk uppvisas. Likaså ska vid
medsittning en praktisk kunskap i svenska föreligga som medger god språklig förståelse
mellan doktor och patient.
8. Avbruten ST-tjänstgöring eller tjänstledighet meddelas hälsoval på blankett ”Avslutad
anställning ST/byte av vårdcentral”* .
Region Sörmland
T el: 0155-24 50 00

Repslagaregatan 19
E-post: post@regionsormland.se

611 88 Nyköping
Org.nr: 232100 - 0032
SID 2(3)

Handläggare

Datum

Dokumentnummer

Studierektorer i allmänmedicin
PrimUS/Hälsovalsstaben

2021-10-20

19-1857

* Dokument

finns på Samverkanswebben – https://samverkan.regionsormland.se/st- inomprimarvarden
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