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Portfolio delmål medicinsk vetenskap 
 
Inledning  
SFOG värnar om möjligheten för läkare att tillgodogöra sig en progression inom delmålet 
medicinsk vetenskap under ST. Nämnden delar Socialstyrelsens uppfattning att ST är 
målstyrd och ej tidstyrd, och det är nämndens uppfattning att målen inom medicinsk 
vetenskap behöver minst 10 veckor under ST-tjänsten för att kunna uppfyllas. 
 
Till stöd för ST-läkare och handledare för att synliggöra ST-läkarens progression inom 
delmålet har SFOG utbildningsnämnd tagit fram en vetenskaplig portfolio som bör uppfyllas 
under ST.  
 
De ST-läkare som önskar genomföra specialistexamen 2023 kommer att kunna välja att 
examineras vid ett vetenskapligt seminarium under dag tre av tentamen. Portfolion skall då 
bifogas anmälan till examen som ett alternativ till att bifoga sitt vetenskapliga arbete.  
 
Portfolion innehåller ett antal utbildningsaktiviteter som ST-läkaren skall ha genomfört. Till 
varje utbildningsaktivitet ska ST-läkaren skriva en kortfattad reflektion kring aktivitetens 
innehåll och hur den bidragit till lärande och utveckling inom delmålet medicinsk vetenskap. 
Reflektionerna kan med fördel bifogas som bilaga (med referens till nr på aktiviteten 
(vänstra kolumnen). 
 
Det är ST-läkarens handledare som intygar att ST-läkaren har uppfyllt delmålet enligt 
författningen och godkänner portfolion. Detsamma gäller för anmälan till specialistexamen.  
 
  



 
Obligatoriska aktiviteter 

Samtliga aktiviteter nedan skall ST-läkaren ha genomfört under sin ST 
  
Nr Aktivitet  Förväntad 

minimum 
tidsåtgång 
(dagar) 
 

Datum  Reflektion kring genomförd 
aktivitet (gärna som bilaga, hänvisa 
då till nr i vänstra kolumnen) 

Bilaga 
ja/nej  

1 Kurs i vetenskaplig metodik  
(ska innehålla etik, statistik) 
enligt delmål a5 alt STa3 

minst 5    

2 Leda en journal club på den 
egna kliniken eller under 
randning  

1    

3 Delta i SFOG  veckan eller 
internationell kongress minst 
en gång  

3    

4 Kurs i litteratursökning på 
biblioteket på sjukhus eller 
universitet (kan ingå i nr 1) 

2    

5 Kurs i systematisk översikt 
(online) tex via SBU (kan ingå i 
nr 1) 

2    

6 Genomfört en litteratursökning 
och Formulera en frågeställning 
med en vetenskaplig metod 
(tex PICO/SPICE/PIRO etc). 
Redovisa sökningen inklusive 
antal träffar 

3    

7 Skriva eller omarbeta ett PM 
inklusive att göra en relevant 
litteratursökning  

5    

Valbara  aktiviteter 
Minst fem av aktiviteterna nedan skall ST-läkaren ha genomfört under sin ST 

 Aktivitet  Förväntad 
minimum  
tidsåtgång 
(dagar) 
 

Datum  Reflektion kring genomförd 
aktivitet 

Bilaga 
ja/nej  

8 Presentera eget arbete på en 
kongress (inkl. OGU el SFOG) 

5    

9 Delta i ett seminarium som hålls 
av etikprövnings-myndigheten 

1    

10 Skriva en etikansökan (kan 
göras som en övning- dvs att 
tänka igenom etiska 
frågeställningar i ett riktigt eller 
fiktivt projekt) 
 
 

5    

11 Delta i planering av en studie 
(intygas av ansvarig för studien) 

3    



12 Delta i ansökan om datauttag 
från ett register  

3    

13 Delta i SNAKS möte  1    

14 Delta vid en disputation eller 
halvtidskontroll och redovisa på 
kliniken  

1    

15 Delta i en vetenskaplig 
publikation som medförfattare 

30+    

16 Bli registrerad doktorand   
 
 

10    

17 Delta i en HTA analys eller 
annan systematisk översikt. 
 

10    

18 Granska en artikel enligt tex 
SBU mall och presentera denna 
för kliniken 

1    

19 Vara aktiv medlem i en ARG 
grupp (delta på minst två 
möten) 

3    

20 Handleda läkarstudent i 
vetenskapligt arbete 
  

5    

21 Skriva en patientinformation  
 
 

2    

22 Kurs i Good clinical practice  1    

23 Delta i minst 3 OGU journal club  
varav gärna en som presentatör 
av artikel 

2    

24 Delta i vetenskapliga 
seminarier, anknutna till 
institutionen eller kliniken på 
hemmaplan, minst 3 gånger 
varav ett kan bytas ut mot post-
registreringsseminarium 

3    

25 Delta på OGU dagarna (Samma 
tillfälle som punkt 8 kan inte 
tillgogöras vid denna punkt) 

3    



 
 
 
 

Lista över studerad litteratur: (tidsåtgång för litteraturstudier inom ämnet medicinsk vetenskap ca 3 dagar) 


