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Sammanfattning 
Digitala vårdmöten med text, ljud och bild används i ökande grad inom hälso- och sjukvården. De 

kommer att bli en självklar del av läkares arbetssätt i framtiden, såväl på sjukhus som i primär-

vården. Därmed uppstår inom ST-utbildningen i allmänmedicin ett behov att lära sig att arbeta 

med digitala vårdmöten. 

 

ST-utbildningen fullgörs genom tjänstgöring som läkare under handledning. Vid digital jour-

tjänstgöring krävs att en handledare med dokumenterad kunskap och erfarenhet av digitala 

jourmöten finns tillgänglig, fysiskt eller digitalt, på enheten där ST-läkaren arbetar med jour-

möten. 

 

ST-läkares digitala jourtjänstgöring bör ske hos vårdgivaren där ST-läkaren har sin anställning. 

Förändringar sedan föregående version 
Uppdaterad med Socialstyrelsens senaste föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialisttjänst-

göring.  

Syfte 
Riktlinjen syftar till att skapa förutsättningar för att arbeta med digitala jourbesök, inom ST-

utbildningen i allmänmedicin.  

Digital jourtjänstgöring kan bidra till att uppfylla delmål ST a1 enligt HSLF-FS 2021:8 Social-

styrelsens föreskrifter och allmänna råd om Läkarnas specialisttjänstgöring. 

Bakgrund 

Digitala vårdmöten med text, ljud och bild används i ökande grad inom hälso- och sjukvården. De 

kommer att bli en självklar del av läkares arbetssätt i framtiden, såväl på sjukhus som i 

primärvården. Därmed uppstår inom ST-utbildningen i allmänmedicin ett behov att lära sig att 

arbeta med digitala vårdmöten. 

 

Jämfört med traditionella fysiska patientbesök saknar läkaren vid ett digitalt vårdmöte möjlighet 

till exempelvis palpation och auskultation. Viss, men begränsad, möjlighet till inspektion och 

icke-verbal kommunikation finns. Arbetssättet kräver att läkaren har kompetens att förhålla sig till 

dessa begränsningar och konsekvenserna av dessa för bedömning och triagering. 

Digitala vårdmöten för uppföljning av för läkaren kända patienter möjliggör kontinuitet och kan 

vara ett komplement till fysiska besök. 

 

Digitala jourbesök erbjuds idag av olika onlinetjänster, både i privat och regional regi, av 

vårdgivare både inom Västra Götalandsregionen och från andra regioner. Digitala jourbesök 

innebär i normalfallet besök av patienter som inte är kända för läkaren tidigare.  

 

En litteraturstudie genomförd av Socialstyrelsen visar på en växande kunskap gällande digitala 

vårdtjänster ur ett patientsäkerhetsperspektiv, men enbart ett fåtal artiklar identifierades som gäller 

akuta kontakter eller nybesök inom primärvård. Studien pekar på att det finns behov av mer 

forskning om denna kategori av digitala vårdmöten. 
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Regional riktlinje utarbetas på uppdrag. Riktlinjen fastställs efter avstämning med berörda bland 
regionens utförare, beställare och kunskapsorganisationen Sida 2 av 2 

Förutsättningar för digital jourtjänstgöring inom ST i Allmänmedicin 

Läkarnas specialiseringstjänstgöring är en målstyrd utbildning. Digital jourtjänstgöring kan bidra 

till att uppfylla delmål ST a1 enligt HSLF-FS 2021:8 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 

råd om läkarnas specialisttjänstgöring. 

 

Digital jourtjänstgöring motsvarande 3 månader heltidstjänstgöring kan tillgodoräknas ST-

utbildningen om förutsättningar enligt nedan är uppfyllda. Tjänstgöringen kan ske i form av 

utspridda arbetspass och under olika perioder. För att kunna tillgodoräknas ST-utbildningstiden 

krävs att tjänstgöringen sker inom schemalagd tid. Det innebär tjänstgöring på dagtid eller, om 

tjänstgöringen sker på jourtid, med uttag av jourkompensation i tid. 

 

ST-utbildningen fullgörs genom tjänstgöring som läkare under handledning. Vid digital 

jourtjänstgöring krävs att en handledare med dokumenterad kunskap och erfarenhet av digitala 

jourmöten finns tillgänglig, fysiskt eller digitalt, på enheten där ST-läkaren arbetar med 

jourmöten. Digital jourtjänstgöring ställer ökade krav på kontinuerlig och snabb tillgänglighet till 

handledaren, då de digitala besöken är tydligt tidsbegränsade och behöver färdigställas helt inom 

den givna tidsramen. 

 

ST-läkarens huvudhandledare och studierektor tillsammans bedömer när ST-läkaren har 

erforderlig kunskap och erfarenhet för att kunna arbeta med digital jourtjänstgöring. God 

erfarenhet krävs av traditionella fysiska patientbesök för att kunna förhålla sig till förutsättningar 

inom digital jourtjänstgöring. ST-läkare ska ha god erfarenhet av tjänstgöring på jourcentral eller 

jämförbar mottagning. I regel bör ST-läkare ha genomgått mittuppföljning med godkänt resultat, i 

likhet med förutsättningar för tjänstgöring på jourcentral. 

 

ST-läkares digitala jourtjänstgöring bör ske hos vårdgivaren där ST-läkaren har sin anställning. 

 

Riktlinjen gäller digitala vårdtjänster som erbjuds av vårdgivare inom Vårdval Vårdcentral i 

Västra Götalandsregionen.  

Förutsättningar – överblick 

 Kontinuerlig och snabb tillgång till handledare med dokumenterad kunskap och erfarenhet av 

digitala jourmöten under hela tjänstgöringstiden 

 ST-läkare har god erfarenhet av tjänstgöring på jourcentral eller jämförbar mottagning  

 ST-läkare har genomgått mittuppföljning med godkänt resultat, eller har jämförbart 

utbildningsnivå 

 Huvudhandledare och studierektor bedömer att ST-läkaren har erforderlig kunskap och 

erfarenhet  

 Digital jourtjänstgöring upp till 3 månader kan tillgodoräknas om övrig sidotjänstgöring tillåter 

det 
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