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Byte av vårdcentral för ST-läkare i allmänmedicin 

inom Region Skåne – Råd innan bytet! 

Ibland behöver ST-läkaren av olika anledningar 

byta vårdcentral. Då Skåne är uppdelat i fyra 

olika geografiska områden med lite olika 

upplägg i specialiseringstjänsten (ST) är detta 

dokument viktigt för både ST-läkare, handledare 

och verksamhetschefer. 

Take home message – 

Tag alltid först kontakt 

med en studierektor 

innan en ST-läkare byter 

vårdcentral! 

 

De olika uppläggen beror främst på olika lokala samarbeten med 

sidotjänstgöringskliniker samt kursutbud. Även byte inom samma område bör 

planeras i god tid. 

Vilken vårdcentral tillhör vilket område?  

Sök i ST-forum på vårdcentralen och klicka sedan på någon som är anställd på 

vårdcentralen. Under ”uppgifter” på den personen, så står området under 

”forum”. Det går alltid att kontakta ansvarig studierektor för att få hjälp. 

Varför är det så viktigt att bytet görs rätt?  

Socialstyrelsen kräver att den handledare och verksamhetschef som ansvarat 

för ST-läkaren under den längsta perioden, det vill säga minst hälften av ST-

tjänsten, skall skriva på intyg om uppnådd kompetens i slutet av ST. I 

undantagsfall kan intyget godkännas om det skett både skriftligt och muntlig 

överlämning av ST-läkaren från tidigare vårdcentral. Hur denna överlämning 

har skett måste dokumenteras mycket tydligt. I detta kliniska tjänstgöringsintyg 

bör det tydligt framgå både exakt tjänstgöringstid och tjänstgöringens grad. Det 

skall framgå hur ST-läkaren haft kontinuitet och att ST-läkaren ansvarat för en 

egen (gärna hur stor) blandad patientlista som följt över tid. Notera 

årskontroller av olika kroniska sjukdomar (gärna exempel på detta) samt vilken 

kompetensbedömning som skett, till exempel medsittning, specialistkollegium, 

granskning av intyg, DOPS med mera. Det skall även framgå att det skett en 
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progress och om ST-läkaren bedöms ha kompetens i förhållande till sin nivå i 

ST-utbildningen. Det måste sedan även i kommande kliniska tjänstgöringsintyg 

tydligt framgå hur bytet gått till och hur handledare och verksamhetschef fått 

information om ST-läkarens utveckling. 

Att tänka på för ST-läkaren 

Om du vill byta vårdcentral så ska du först alltid ta kontakt med din nuvarande 

studierektor eller studierektor för den vårdcentralen du vill byta till. Då kan hen 

berätta hur det ser ut med just detta byte inklusive sidotjänstgöringar samt 

kurser. Det inte är garanterat att behålla sina sidotjänstgöringar om man byter 

område. Vi studierektorer avråder från att byta vårdcentral i slutet av sin ST-

tjänstgöring. 

Att tänka på för handledare  

Om din ST-läkare har för avsikt att byta vårdcentral och du skall lämna över 

skall du formulera ett utförligt handledarutlåtande om hur ST-läkaren 

utvecklats under ST-tiden. Detta underlättar för kommande handledare att ta 

över. På motsvarande sätt, om du ska få en ny ST-läkare, begär du en utförlig 

dokumentation med handledarutlåtande från tidigare handledare. Det 

rekommenderas också att ha ett fysiskt eller digitalt möte med tidigare 

handledare (gärna också med verksamhetschefer) om ST-läkaren byter 

vårdcentral. Tänk på att det är du som intygar att ST-läkaren uppfyller alla 

delmål vid påskrift av intyget om uppnådd kompetens oavsett tidrymd. 

Att tänka på för verksamhetschef 

Om en ST-läkare hör av sig till dig och vill byta till din vårdcentral, be hen 

först kontakta sin nuvarande studierektor eller den studierektor som ni har 

kopplat till vårdcentralen. Du bör även själv ta kontakt med din studierektor för 

klargörande. En PRE-ST ska också vara godkänd innan byte. Det är 

verksamhetschefen som skall skriva på intyget om uppnådd kompetens till 

Socialstyrelsen. Är du inte specialist i allmänmedicin skall det i stället 

delegeras till en specialist i allmänmedicin (det vill säga handledare nummer 2 

och inte huvudhandledaren) som också skall skriva på intyget. 

Kontaktstudierektorer för respektive område.  

Kristianstad: Claudia.brandt@skane.se,  

Helsingborg: Louise.Wanstrom@skane.se  

Malmö: Staffan.Larsson@skane.se  

Lund: fredrik.j.modig@gmail.com 

Med vänlig hälsning,   

Studierektorsenheten  

Primärvården Region Skåne  
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