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UTBILDNINGSPROGRAM FÖR SPECIALISERINGSTJÄNSTGÖRING 
(ST) I BARN- OCH UNGDOMSALLERGOLOGI (2015:8) 

 

 
Namn: ………………….. 
 
 
Målbeskrivning 
 
Barn- och ungdomsallergologi är en grenspecialitet till barn- och ungdomsmedicin. Innehållet 

i ST-utbildningen skall följa Socialstyrelsens föreskrifter och Barnläkarföreningens sektion 

för barn- och ungdomsallergologis målbeskrivning för specialistutbildning. Tjänstgöringen 

omfattar totalt minst 30 månader heltidstjänstgöring (inklusive semester och 

kompensationsledighet). 

Verksamhetschef och ST-handledare ansvarar tillsammans för att förutsättningar bereds, så att 

upprättad utbildningsprogram kan fullföljas och målbeskrivningen uppfyllas inom angiven 

tidsram.  

Uppföljning och utvärdering av ST-utbildningen skall regelbundet göras av ST-handledaren 

och årligen i samtal mellan ST-läkare NN, ST-handledare YY, och verksamhetschef XX. 

 

Utbildningens placering och omfattning 
 
Specialistutbildningen inom detta kontrakts ram sker på SJUKHUS/MOTTAGNING. ST-

utbildningen påbörjas xxxxxx och beräknas vara fullgjord xxxxxx. Den angivna tidsperioden 

kan komma att förlängas på grund av eventuell forskningsledighet, föräldraledighet, 

deltidstjänstgöring, utlandstjänstgöring eller annan tjänstgöring.  

ST-läkaren NN har innan tecknandet av detta kontrakt genomfört följande moment, som skall 

räknas in i specialistutbildningen med totalt XX månader: 

 

 

 

 

 

Utbildningsplan 
 

Huvudutbildning: 
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Placeringar obligatoriska Omfattning  Genomfört 

Allergienhet i öppen och slutenvård   

Högspecialiserad barnallergimottagning på 

universitetsklinik eller motsvarande 

  

   

Placeringar, ej obligatoriska 

Kan bytas ut mot  

specialistutbildningskurs 

Omfattning 

 

Genomfört 

Pediatrisk pulmonologi   

   

Kurser   

11. 1. Avancerad allergologi hos barn och vuxna. 

2.   2. Födoämnesöverkänslighet hos barn och 

vuxna 

3.   3. Astma och övre luftvägar hos barn och vuxna 

SK -kurser  

AIT (Allergen immunterapi) Övergripande kurs 

samt 

fortsättningskurs  

 

   

   

 
 

Sidoutbildning: 
 

Placeringar  

Kan bytas ut mot specialistutbildningskurs 

Omfattning Genomfört 

ÖNH   

Hud   

Klinisk Immunologi   

Klinisk Fysiologi   

   

Kongress tex ERS, EAACI deltagare   

 

Verksamhetschefen ansvarar för att ST-läkaren NN erhåller placeringar enligt ovan, samt att 

finansiering av sidoutbildningen ordnas. Vid behov kan utbildningsplanen revideras. 

Handledning 
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Till ST-handledare för NN utses Dr YY 

ST-utbildningen ska ske under handledning och ST-läkarens utveckling ska kontinuerligt 

utvärderas enligt gällande föreskrifter från Socialstyrelsen. Tid för personlig handledning ska 

avsättas regelbundet motsvarande 2 timmar per månad. Vid dessa handledarsamtal ska bland 

annat patientfall, läkarroll inklusive ledarskap, utvecklande av yrkesidentitet och etiska frågor 

mm diskuteras. 

ST-läkaren skall beredas möjlighet att under handledning förvärva praktiska färdigheter och 

få erforderlig träning för att självständigt kunna utföra de moment som beskrivs i 

målbeskrivningen för specialiteten. Lämpligen sker detta ibland i form av sit in med 

efterföljande feed-back. 

ST-handledaren skall verka för och försäkra sig om, att ST-utbildningen håller hög kvalitet, 

både gällande praktiskt och teoretiskt lärande. ST-handledaren har tillsammans med 

verksamhetschef ansvar för att ST-utbildningen framskrider planenligt. Handledarbyte kan 

initieras från ST-läkaren, ST-handledaren, verksamhetschef eller ST-studierektor. 

 

Kurser och annan teoretisk utbildning 
 
ST-läkaren bär ansvaret för sin teoretiska vidareutbildning och ska aktivt deltaga i sektionens 

konferenser, interna utbildningar och i regionala möten. 

Under ST-utbildningen ska tid avsättas för både interna och externa kurser samt 

Barnallergiföreningens årliga utbildningsdag. ST-läkaren ska delta i ovannämnda SK-kurser 

och Allergen Immunterapi utbildning samt andra kurser som krävs för att uppnå 

specialistkompetens enligt Socialstyrelsens målbeskrivning för Barn och Ungdomsallergologi. 

Arbetsgivaren står för kostnaderna i samband med kurserna inklusive ledighet med lön, logi 

och resekostnader. Val av externa kurser sker i samråd mellan NN, ST-handledaren, ST- 

studierektor och verksamhetschef. 

ST-läkaren ska ges möjlighet till litteraturstudier minst en timme per vecka under arbetstid.  

 

Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete 
 
ST-läkaren skall ha tid för att genomföra ett kvalitetsarbete och ett vetenskapligt arbete under 

handledning. För att genomföra det vetenskapliga arbetet krävs ett definierat forsknings-

/utvecklingsprojekt med skriftlig arbetsplan, som ska godkännas av verksamhetschef, 

projektansvarig handledare samt FoUU- representant.  

 

 
 
 
Specialistexamen 
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Om ST-läkare önskar fullgöra specialistexamen (EAACI/UEMS Knowledge Examination in 

Allergology and Clinical Immunology) skall följande erhållas: 

1. Förberedelsetid med bibehållen lön minst 2 veckor före skriftlig examen. 

2. Täckning av kostnader för logi och resa i samband med examen.  

3. Handledning under fördjupningsarbetet. 

 
 
Revidering av utbildningsprogram 
 
Utbildningsprogrammen ska gås igenom minst en gång årligen och vid behov revideras i 

samråd med ST-handledare, ST-chef, ST-studierektor och ST-läkaren. 

 

 

Namn: NN 

 

 

 

Datum och plats: …………………………… 

 

 

 

 

 

___________________________            ___________________________ 

  

ST läkare    ST handledare  

 

 

 

___________________________  ___________________________ 

 

Verksamhetschef                       ST studierektor 


