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Reviderad september 2016 
  
Checklistan är utformad för att vara ett stöd för vad ST-läkaren skall kunna efter fullgjord 
sidoutbildning. Checklistans uppdelning följer Socialstyrelsens målbeskrivning i 
infektionssjukdomar, framför varje stycke finns ett nummer som korrelerar till respektive 
delmål. Delar av målen kan uppnås vid tjänstgöring inom allmänmedicin. 
 
Nivåer av kunskap 
 
Checklistan skall ses som ett arbetsredskap i de regelbundna handledarsamtalen. ST-läkaren 
skall löpande kunna dokumentera sin utveckling och stämma av detta vid handledarsamtal. 
Utrymmet för kommentarer lämpar sig väl för att specificera för hur kompetensen skall 
uppnås.  
För varje diagnos skall en definierad kunskapsnivå uppnås (vilken är markerad i färg). 
 
1. Att behärska och kunna handlägga 
 
Självständigt kunna bedöma och handlägga utredning, diagnostik, behandling och 
uppföljning av en patient, eller motsvarande, och att kunna använda för området relevanta 
tekniker. 
 
2. Ha kunskap om 
 
Genom teoretiska studier och/eller praktisk yrkesutövning ha tillägnat sig vetande 
och insikter inom ett område samt kunna handlägga tillståndet, vid behov med stöd. Här 
hamnar bland annat diagnoser som vi primärt ansvarar för handläggningen av men som är 
mindre vanligt förekommande regionalt eller nationellt. 

 
3. Ha kännedom om  
 
 Genom teoretiska studier och/eller praktisk yrkesutövning ha tillägnat sig visst vetande inom 
ett område. 
 
  
4/c4. Att behärska förebyggande av infektioner och smittspridning 
 
 
 

Nivå  

 1 2 3  

Barnvaccinations-
programmet 

    

Förebyggande åtgärder för 
att undvika smitta från mor 
till barn i samband med 
förlossning. 

    

 



5/c5. Att behärska behandling av infektiösa agens och ha kunskap om 
resistens hos dessa 
 
 
 

Nivå  

 1 2 3  

Det mikrobiologiska 
panoramat hos nyfödda, 
barn och ungdomar 

    

 

 

12/c12. Att kunna handlägga infektioner på ett individualiserat sätt med 
hänsyn till ålder och övriga tillstånd 
 
 
 

Nivå  

 1 2 3  

Barn med obstruktiv bronkit 
och astma 

    

Barn med gastroenterit     
Barn med pneumoni och 
ÖLI 

    

Barn med urinvägsinfektion 
er 

    

Barn med feberkramp     

Initialt kunna utreda och 
behandla barn med 
allvarliga infektioner t.ex. 
sepsis, meningit och 
allvarliga skelett och 
mjukdelsinfektioner 

    

Initialt bedöma vitala 
parametrar och bedöma 
symtomens allvarlighetsgrad 
hos barn 

    

Bedöma barn med hudutslag     

Utredning av oklar feber     

Utvecklingsstadier hos barn 
i olika åldersgrupper 
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