
   

Förändring av anmälan till ST-kurser  
  
  
SFOG har ett ansvar att tillse att det finns ett adekvat utbud av de 11 c-målskurserna för 
STläkare varje termin, men SFOG har inte ansvar för varje enskild ST-läkares utbildning utan 
det ligger på ST-läkaren, handledaren, studierektorn och verksamhetschefen. Eftersom 
nuvarande system, med anmälningslänkar som skickas till ST-läkarna, inte fungerat helt 
optimalt så föreslås nu vissa ändringar av anmälningsförfarandet. Det kommer inte ske 
någon ändring av kursutbudet.  
  

• När kursutbudet är klart läggs all information om planerade kurser ut vecka 24 för 
vårkurserna nästföljande år resp. vecka 50 för höstkurserna.   

• Anmälan öppnar onsdagen i vecka 36 för vårkurserna resp. onsdagen i vecka 8 för 
höstkurserna. Då har man gott om tid att fundera och diskutera med sin studierektor 
även om det är semestertider.   

• Vid anmälan får ST-läkaren ange hur många månader denne fullgjort av sin ST vid 
anmälningsdatum (ev. tjänst- eller föräldraledigheter räknas inte in) och hur många 
SFOG ST-kurser hen har genomfört.   

• Kursanmälan stängs efter 2 veckor och då sker en fördelning efter hur lång 
tjänstgöringstid (i månader) man har fullgjort av sin ST så de med längst 
tjänstgöringstid prioriteras till kursplats. I den situation flera ST-läkare har samma 
antal fullgjorda månader prioriteras den med minst antal genomförda kurser (från 
SFOG’s kurspaket).  

• Besked om kursplats ges inom 3 veckor och är då bindande.  
• De kurser som inte blir fulltecknade kommer läggas ut igen på hemsidan med förnyad 

möjlighet att anmäla sig.  

ST-läkaren, handledaren och studierektorn gör förslagsvis tillsammans en planering över 
vilka kurser som kan vara lämpliga och i vilken ordning de ska genomföras. Till hjälp för 
denna planering rekommenderas att man använder dokumenten Delmål ST-kurser och 
Kursbeskrivning som finns på hemsidan (SFOG.se/Utbildning/ST-utbildning). På så vis kan 
man göra en bättre och individuell planering för att anpassa till ledigheter, sidotjänstgöringar 
mm. I normalfallet rekommenderas att man inte anmäler sig till fler än två kurser per termin.  
Det kan finnas en farhåga att förändringen kommer medföra att man inte får de kurser man 
behöver i rätt tid, men SFOG bedömer den risken som liten då många kurser vanligen inte 
blivit fulltecknade direkt trots att flera anmälningslänkar skickats ut än det funnits 
kursplatser. Om en kurs blir kraftigt övertecknad kommer vi försöka arrangera ytterligare en 
kurs.  
  
  



  
  
  
Den jourförberedande kursen kommer även i fortsättningen ligga utanför detta 
anmälningsförfarande då de fylls med nya ST-läkare efterhand som de börjar sin 
tjänstgöring.   
En avstämning och utvärdering av dessa förändringar kommer göras efter två år.  
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