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Tjänsteställe, handläggare

Datum

Beteckning

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Kerstin Neander

2020-12-02

Tjänsteanteckning

Riktlinjer för vetenskaplig kurs och
vetenskapligt arbete under ST
De ST-läkare som genomför specialiseringstjänstgöring enligt SOSFS 2008:17 ska
liksom tidigare genomföra ett enskilt skriftligt arbete enligt vetenskapliga principer
samt gå en vetenskapskurs. Den kurs som forskningscentrum erbjuder inklusive
arbete uppfyller kraven för delmål 19 båda avseende kurs och arbete. Efter att
socialstyrelsen gjort vad vi tolkar som en uppmjukning av sina riktlinjer går det att få
vetenskapliga arbeten samt kurs godkända som är genomförda innan ST. Det är
verksamhetschef och handledare som avgör om ST-läkaren uppfyllt delmålet.
Samma princip gäller därför både för SOSFS 2008:17 och SOSFS 2015:8. För mer
information vg se nedan. Tänk på att specialitetsföreningarna har tagit fram egna
rekommendationer till hur föreskrifterna bör tillämpas i de enskilda specialiteterna
avseende omfattning och innehåll.
De ST-läkare som genomför specialiseringstjänstgöring enligt SOSFS 2015:8 har
möjlighet att tillgodoräkna sig utbildningsaktiviteter genomförda innan legitimation.
När det gäller delmål a5 finns möjlighet att tillgodoräkna sig både tidigare genomfört
vetenskapligt arbete och vetenskaplig kurs. Den bedömning FoU Region Örebro län
gör är att de krav svenska universitet ställer på vetenskaplig utbildning samt arbete
under läkarutbildningen är på en nivå som kan accepteras utan ytterligare bedömning.
När det gäller vetenskapliga arbeten skrivna i annat land krävs en bedömning i varje
enskilt fall innan arbete och kurs kan godkännas. För att underlätta för alla parter
gäller nedanstående rutin.

ST-läkare med examen från läkarutbildning på svenskt
universitet
Aktuell huvudhandledare kan godkänna det vetenskapliga arbete som gjorts samt
skriva intyg på genomgången vetenskaplig kurs utan ytterligare bedömning av FoUenhet. Det finns möjlighet att ytterligare förkovra sig i forskning om intresse finns.
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Kontakta då Universitetssjukvårdens forskningscentrum, tel. 019-602 70 06, e-post:
ufcadmin@regionorebrolan.se.

ST-läkare med examen från läkarutbildning utanför
Sverige som inte har genomfört ett vetenskapligt arbete
Om du inte har genomfört ett eget vetenskapligt arbete måste du gå en vetenskapskurs
samt skriva ett självständigt arbete enligt vetenskapliga principer.
Universitetssjukvårdens forskningscentrum erbjuder kurser inklusive handledning för
en mindre litteraturstudie varje år. Avslutad kurs innebär intyg för genomfört
vetenskapligt arbete samt vetenskaplig kurs. Se separat information om detta på
www.regionorebrolan.se/ufc.

ST-läkare med examen från läkarutbildning utanför
Sverige som genomfört ett vetenskapligt arbete i annat
land
Om du har genomfört din läkarutbildning utomlands och under utbildningen
alternativt senare i din yrkeskarriär har skrivit ett vetenskapligt arbete gör UFC en
bedömning om huruvida det får tillgodoräknas i din ST. Arbetet granskas avseende
vetenskaplig kvalitet och medicinsk relevans. Följande gäller:




Skriv en sammanfattning på svenska
Om du även har genomfört en vetenskapskurs bifoga dokumentation/kursintyg.
Skicka sammanfattningen, eventuella kurshandlingar samt det vetenskapliga
arbetet till: Universitetssjukvårdens forskningscentrum (UFC) Daniel Pichler (Shuset, vån 1) 701 85 Örebro

I vissa fall kan det bli så att arbetet godkänns men att det inte finns underlag för att
godkänna genomförd kurs. Då måste vederbörande du som ST-läkare genomföra en
vetenskaplig kurs.

Vid frågor
Kerstin Neander
Kursansvarig, Forskning och utbildning, Region Örebro län
070-794 77 75
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