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Allmänläkare 
saknas på 

flera 
vårdcentraler 

 Höga 
kostnader för 

hyrläkare  

Ingen 
kontinuitet 

Dålig kvalitet 

Problembeskrivning 
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Syfte 

Ø Att standardisera introduktion och utbildning för 
allmänläkare från EU-länder 

Mål 

Ø Att minska kostnaderna för hyrläkare och säkerställa 
hög kompetens och kvalitet av nyrekryterade 
specialistläkare  

 

 
 

 Utbildningsvårdcentralen bedrivs  med EGEN FINANSERING  

från alla  vårdcentraler i V7  och Närhälsan 
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  VGR vårdval Dialogforum    2/2014  

 ” Utreda förutsättningar för kvalificerade 
utbildningsvårdcentraler  med särskilda uppdrag och fokus på 

utbildningskvalitet/ forskning” 

Fristad vårdcentral blev Närhälsans första utbildningsvårdcentral  9/2014 
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EU-läkarens väg - sammanfattning 
 

•  Anställningsavtal : 8 månader vikariat, möjlighet till förlängning 

•  Svenskundervisning (distans - campus - kurs i Sverige)  i 4 - 5 mån  

•  Kontakt med vårdcentralen, HR, utbildningscentrum under tiden 

•  Introduktion på hemma-vårdcentralen  

•  Fortsatt språkundervisning till C1 testen ( 3 - 4 månader) 

•  Anknytning till hemmavårdcentralen  från början (1-2 dagar/veckan) 

•  Utbildning  på utbildningscentrum i 6 - 8 månader  

•  Regelbunden uppföljning, kompetensvärdering och löneanpassning 

Total utbildningstid cirka två år  
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Verktygsmallar på utbildningsvårdcentralen  
 
 

Tidbokning på utbildningsvårdcentralen 
Patientfall bokas till läkaren efter checklista som upprättas för varje läkare  
så att alla läkare får genomgång av patientfall för att uppnå lärandemål. 
( Bokningsriktlinjer) 

Kompetensvärdering och utvärdering – Mallar 

•  Bedömningsmall dokumentation i patientjournal  

•  Loggbok: lärarna dokumenterar utbildningsläkarnas praktiska färdigheter  

•   Mall för kompetensvärderingsavstämningar vid lärarkonferenser/slutvärdering 

•   Sittin - mall: Bedömning av enskilda patientbesök 

•  Underlag kompetensvärdering i allmänmedicin  och studieplan för komplettering 
av kompetensen  
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Praktisk träning - exempel 
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Fredagsseminarier 

Gäster och erfarna allmänläkare hjälper till att förmedla  praktisk kunskap 
inom allmänmedicin i Sverige. 
 

9 



  Gemensamhet 
   Delaktighet  
      Trygghet  
         Motivation 
            Utveckling 
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•  Utförlig information vid bokning 

•  Patienten lämnar sina 
synpunkter i receptionen 

•  e-posta till enhetschefen 

•  Patientbroschyr 
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Patientens synpunkter är viktiga för 
utvärdering av  utbildningsläkarna och 
utbildningsvårdcentralens verksamhet  

Mätning av förbättring 
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Ekonomisk satsning  
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Resultat för Borås-
området  

 

Bemanningskostnader 
60,7 miljonen(2014)  
28,9 miljoner (2016) 
 

Ökat antal fasta specialister i området 
 56 DL(2014)  
 71 (2015) 

70 % specialister stannar i området efter 2 år 
10% stannar inte i Sverige 
20 % flyttar inom Sverige 
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Slutsatser och konsekvenser 
•  Effektiv praktisk introduktion i primärvården för läkarna från andra länder 

bidrar till en hög kvalitet och i sin tur en hög patientsäkerhet 

•  Normerat system för en standardiserad validering för läkare inom 
allmänmedicin 

•  Komplement  till PLUS programmet med praktisk inriktning 

•  Introduktion  och värdering av unga läkare före ST- allmänmedicin för 
Svenska/ icke Svenska med utländsk läkarexamen  

•  Provtjänstgöringar för tredje lands läkare, andra specialist- ST-randningar 

         Mål  
•  standardiserad introduktionsutbildning och valideringsarbete inom 

allmänmedicin på regional nivå 
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MED HUNDRATALS MOTTAGNINGAR runt om i 
Västra Götaland är hjälpen inte långt borta. För oss 

är din hälsa den enda vinsten – narhalsan.se 
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