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Allmänmedicinen är vår idag största läkarspecialitet i Sverige 
och vilken patient känner inte till vårdcentralen? Trycket på 
primärvården är högt och vårdcentralens läkare arbetar hårt 
runtom i landet. Sjukskrivningstalen är höga bland allmän-
läkare och i debatten talas mer och mer om primärvårdens 
resurser vs krav. 

Idag är det viktigt att känna till hur vi inom allmänmedicinen 

avgränsar uppdraget, känner till specialitetens fokusområden 

samt samordnar de interna resurserna på effektivast möjliga 

sätt för att arbeta med kontinuitet, patientsäkerhet och trygg-

het mot patienter i alla patientgrupper på vårdcentralen.

TRE DAGAR  
FÖR ST-LÄKARE I  
ALLMÄNMEDICIN

• Vilka regelverk och riktlinjer som definierar specialiteten  

allmänmedicin

• Hur allmänmedicinens historia ser ut, samt nuläget

• Hur vi prioriterar bland vårdsökande och avgränsar  

uppdraget i vardagen

• Hur vi kan arbeta mer resurssmart och på så vis arbeta  

utan stress i vardagen

• Hur vi kan skapa strukturer och vägar för bättre och  

effektivare samarbete på vårdcentralen

DU FÅR LÄRA DIG

Johannes Saers 
Tidigare kapten i försvaret, specialist  
allmänmedicin & PhD. 

För vem?

Denna kurs riktar sig till ST-läkare i allmänmedicin. 

Kursen går ut på att gå igenom specialitetens  

inriktning, fokusområden och mål bland annat genom 

att gå igenom definitionen av allmänmedicinen som 

specialitet enligt Socialstyrelsen, SFAM och  

Läkarförbundet. Vi diskuterar allmänmedicinens  

historia, nutid och framtid och hur vi kan skapa en 

allmänmedicinsk praktik i jämvikt, efter de  

förutsättningar som råder på arbetsplatserna i primär-

vården. Fokus ligger på ett hållbart arbetssätt, och på 

kursen diskuteras strategier, metoder och arbetssätt 

för att bibehålla effektivitet i vardagen utan stress.  

Tid ges för kunskaps- och erfarenhetsutbyte  

deltagarna emellan. 

Eva-Lotta Blomqvist
Med. kand Folkhälsovetenskap, coach  
och primärvårdskonsult, MI-ledare.



TRE DAGAR  
FÖR ST-LÄKARE I  
ALLMÄNMEDICIN

PROGRAM

Hör gärna av dig till mig 
om du har några frågor! 
Varje dag har jag kontakt med våra  

deltagare och föreläsare. Har du några 

frågor om kursen, tveka inte att ta  

kontakt med mig!

John Andersson
john.andersson@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 51  /  0765-424 390

DAG 1
• Kursintro, presentationer av dagarna  

och deltagarna 

• Kort om allmänmedicinens historia 

• Allmänmedicinens utmaningar,  

deltagarnas egna erfarenheter

• Det allmänmedicinska uppdraget på 

pappret 

• Det allmänmedicinska uppdraget i 

praktiken, grupparbeten

• Situationsbeskrivningar från  

vardagen, utmaningar och lösningar, 

gruppresentationer

• Vilken attityd skall vi ha till arbetet? 

Förväntningar och krav, mina egna 

och andras

• Frågor, avslutning 

DAG 3
• Kort repetition av gårdagen, intro till 

dag tre 

• Fallbeskrivningar; hänt på vårdcentra-

lerna. Inläsning och gruppindelning. 

Grupparbeten självständigt 

• Återsamling storgrupp, genomgång 

av fall

• Grupparbeten; autonomi och  

självbestämmande. Schemaläggning, 

bokning, flextid, remisser, provsvar, 

ledighet. Kom på önskvärda lösningar 

till vardagliga utmaningar 

• Presentationer i grupp. Dela med er  

av era bästa tips kring arbetet på  

vårdcentralen för en välfungerande 

vardag 

• Sammanfattning av kursen, tack och 

lycka till!

DAG 2 
• Kort repetition av gårdagen, intro till 

dag två 

• Allmänmedicin i siffror. Statistik över 

antal läkare, patienttryck, listning etc. 

Jämförelse mellan olika regioner

• Stress i vardagen, vad orsakar den och 

hur undviker vi den? Föreläsning 

• Grupparbeten om stress, egna  

erfarenheter och tips. Diskussion i 

grupp. Vad tar vi med oss? 

• Ledarskapet på vårdcentralen.  
Erfarenheter från Johannes, diskussion

• Grupparbeten; ledarskap och medarbe-

tarskap. Hur jobba som ett team? Vilka 

rutiner och samtal kan vi förbättra?  

• Dela med er av era erfarenheter och 

tips från de egna arbetsplatserna på  

temat samarbete och ledarskap. 

Coachande tips från kursledarna

• Dagssummering, avslutning

Under kursdagarna kommer vi ta regelbundna 
bensträckare och paus för lunch. 

DU ARBETAR PÅ EGEN  
DATOR HEMIFRÅN 
UNDER HELA KURSEN!

Dokumentation, Zoom-länk och instruktioner om 
hur du loggar in skickas ut några dagar innan 
kurs. Försäkra dig om att du sitter i en lugn miljö 
med bra uppkoppling och webbkamera. 
 
Logga in i god tid innan utbildningen startar så 
att du hinner bekanta dig med miljön och de 
övriga deltagarna.

PRAKTISK INFO

HÅLLTIDER FÖR DAGARNA

09:00-16:00 

09:00-16:00

09:00-16:00

Kursdag 1: 

Kursdag 2:

Kursdag 3:

Under kursdagarna kommer vi ta regelbundna 
bensträckare och paus för lunch. 
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VI GÖR UTBILDNINGAR 
I TOPPKLASS
Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du 

precis som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper 

dig att bli ännu bättre på ditt jobb, genom att 

erbjuda utbildningar i toppklass med Sveriges 

bästa föreläsare. Och hela 92 procent av alla 

som går utbildningar hos oss ger 4 eller 5 i 

helhetsbetyg. Gör ett klokt val du också  

– lär dig nytt med oss på Kunskapsgruppen!

VI ÄLSKAR UTBILDNING!
För varje deltagare skänker vi genom Unicef  

skolmaterial till barn som behöver det. 

Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 

ALLMÄNMEDICINSKT 
ARBETSSÄTT 

Online 

4-6 maj

Pris: 12 990 kr (exkl. moms) /person.

Kontakt: Kontakta oss på 

info@kunskapsgruppen.se eller ring 

kundservice på 031-22 24 50

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

DETTA ÄR EN  
DIGITAL KURS!


