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Kurser för a och b-målen som ges på Sus eller i Region Skåne  

Var hittar jag information? 

Regional information finns samlad på hemsidan; https://vardgivare.skane.se/kompetens-

utveckling/st/#39644 samt i kursöversikten; https://vardgivare.skane.se/siteassets/3.-kompetens-och-

utveckling/vfu/Kursoversikt  

Kongressen Framtidens specialistläkare (FSL) erbjuder många kurser i a och b-målen och hålls 

vartannat år i september; http://framtidenslakare.se/  

Vi har målsättningen alla kurser skall läggas upp i utbildningskalendern, där kan man filtrera fram sin 

profil, t.ex. ST och läkare och prenumerera på nyheter; https://vardgivare.skane.se/kompetens-

utveckling/utbildningar/#  

STyrkelyftet är ett program som arrangeras på Sus och löper över två år. De innefattar många av a- 

och b-målen. För information; https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/st/skanes-

universitetssjukvard/#122348  

Nedan följer förslag var du kan hitta information om kurser i respektive delmål. Prata gärna med din 

studierektor som ofta får mail om nya kurser och sitter på mycket kunskap. 

 

Delmål a1. Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik 

Sus handledarutbildningar; mail går ut via studierektorer, kurserna läggs upp i utbildningsportalen; 

https://vardgivare.skane.se/sok/?query=utbildningsportalen  

Region Skåne har handledarutbildning och fortbildningsdagar; se utbildningsportalen. 

STyrkelyftet på Sus (innefattar även en handledarutbildning) 

Region Skåne har flera nivåer av ledarskaps/medarbetarskapsutbildningar; se kursöversikten som 

länkas ovan. 

Kongressen Framtidens specialistläkare, vartannat år, vecka 36 

 

Delmål a2: Etik, mångfald och jämlikhet 

STyrkelyftet på Sus 

Stora likarättsdagen(http://likarätt.nu/ ) och kongressen Framtidens specialistläkare 

(http://framtidenslakare.se/ ) ordnas vartannat år och tar upp dessa ämnen 

 

Delmål a3; Vårdhygien och smittskydd (ej kurskrav enligt ST 2015) 
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Se utbildningskalendern 

Kongressen Framtidens specialistläkare, vartannat år, vecka 36 

Ingår för närvarande i regional kursvecka, vartannat år, vecka 36 

 

Delmål a4; Systematiskt kvalitets och patientsäkerhetsarbete (ej kurskrav enligt ST 2015) 

STyrkelyftet på Sus 

Kurs ”Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete”, ges två gånger per termin; 

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/bestall/introduktionskurs-i-medicinsk-

vetenskap-och-kvalitetsarbete/ 

Kongressen Framtidens specialistläkare, ordnas vartannat år, vecka 36 

 

Delmål a5: Medicinsk vetenskap 

Kurs ”Introduktionskurs i medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete”, ges två gånger per termin; 

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/utbildningar/bestall/introduktionskurs-i-medicinsk-

vetenskap-och-kvalitetsarbete/  

Kurs i medicinsk vetenskap planeras att starta under VT21 för ST-läkare på Sus. Mer info kommer 

 

Delmål a6: Hälso- och sjukvårdens organisation 

STyrkelyftet på Sus 

Ingår i de flesta regionala ledarskapsutbildningar som presenteras i den regionala kursöversikten. 

 

Delmål a6: Lagar och andra föreskrifter 

STyrkelyftet på Sus 

 

Delmål b1: Kommunikation med patienter och närstående 

STyrkelyftet på Sus 

Se den regionala kursöversikten. 

Kongressen Framtidens specialistläkare, vartannat år, vecka 36 

 

Delmål b2: Sjukdomsförebyggande arbete 

STyrkelyftet på Sus 
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Kongressen Framtidens specialistläkare, ordnas vartannat år, vecka 36 

Ingår i regional kursvecka vartannat år, vecka 36 

 

Delmål b3: Läkemedelsbehandling 

Mötet ”Läkemedel i Skåne” som ordnas varje år av Läkemedelsrådet. Se utbildningskalendern 

Kongressen Framtidens specialistläkare, ordnas vartannat år, vecka 36 

Ingår i regional kursvecka vartannat år, vecka 36 

 

Delmål b4: Försäkringsmedicin 

Se utbildningskalendern och regional kursöversikt 

Kongressen Framtidens specialistläkare, ordnas vartannat år, vecka 36 

 

Delmål b5: Palliativ vård i livets slutskede 

STyrkelyftet på Sus 

Palliativt centrum ger kurser med olika längd och profil; 

http://palliativtutvecklingscentrum.se/utbildningar/  

Kongressen Framtidens specialistläkare, ordnas vartannat år, vecka 36 
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