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Mål 
Personen som genomgått den gemensamma utbildningen skall kunna arbeta i läkaruppgifter inom området 
invärtes medicin så att hon/han har den grundberedskap som behövs i invärtes medicin och relaterade 
områden i sjukhusets jourverksamhet, och behärskar diagnostik och behandling av de viktigaste 
sjukdomarna inom invärtes medicin och relaterade områden.   

Efter genomgånget gemensamt utbildningsavsnitt skall läkaren under specialistutbilning ansöka om beslut 
på att den gemensamma utbildningen fullgjorts.  

UTBILDNINGSPROGRAMMETS STRUKTUR  

Totallängden av utbildningsprogrammet är 6 år varav minst hälften skall fullgöras utanför universitetssjukhus. 
Utbildningstiden inom området invärtes medicin indelas i tre delar: 1) 9 mån tjänstgöring vid hälsocentral,  2) 
2 år 3 mån gemensam utbildning och 3) 3 år differentierad utbildning i invärtes medicin. Av det 6-åriga 
utbildningsprogrammet fullgörs 9 mån vid hälsocentral, 0–12 mån vid kretssjukhus, 1–3 år vid centralsjukhus 
och 2–3 år vid universitetssjukhus. Till utbildningsplatser utanför ett universitetssjukhus kan anses höra 
sådana verksamhetsenheter inom hälsovården som anslutits till universitetssjukhuset 1.1.2000 eller senare 
(Jorv, Pejas, Hesperia, Barnmorskeinstitutets och Maria sjukhus. 

Tjänstgöring vid hälsocentral (9 mån) 

Gemensam utbildning (2 år 3 mån) 
Den gemensamma utbildningen är gemensam för invärtes medicin och differentierade delområden av 
invärtes medicin samt lungsjukdomar och allergologi och geriatrik.  

Merparten av den gemensamma utbildningen äger rum vid utbildningssjukhus som står utanför 
universitetssjukhus och godkänts av fakulteten och för utbildningen vid dem ansvarar en utbildare utanför 
universitetet, utsedd av den programansvariga. Inom invärtes medicin kan 0–12 mån av den gemensamma 
utbildningen fullgöras vid kretssjukhus, 1 år–2 år 3 mån vid centralsjukhus. För den gemensamma 
utbildningen kan godkännas 0–3 mån tjänstgöring i andra specialområden som har anknytning till invärtes 
medicin, efter gottfinnande av den programansvariga, och således förutsätts alltid 2 år tjänstgöring inom 
invärtes medicin. För en läkare under specialisering utses en personlig handledare. Det rekommenderas att 
största delen av det gemensamma utbildningsavsnittet fullgörs före den differentierade utbildningen i 
invärtes medicin.  

Läkarna under specialistutbildning väljs till utbildningsprogrammet av sjukhusets utbildare och 
universitetssjukhusets programansvariga i samråd. 

Utbildningens innehåll 

Läkarna som deltar i den gemensamma utbildningen skall få utbildning i invärtes medicin speciellt i de 
sjukdomar som är allmänna och som förekommer i akuta situationer (t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar och 
gastroenterologi). De enheter som erbjuder utbildning måste garantera att läkarna under specialistutbildning 
får cirkulera tillräckligt mycket mellan olika arbetsplatser, för att en mångsidig utbildning skall säkerställas. 
Anteckning om fullgjord gemensam utbildning ges av den programansvariga för den gemensamma 
utbildningen. 

Utbildning på arbetsplatsen 
Det praktiska arbetet kompletteras med regelbunden handledd utbildning på arbetsplatsen med syftet att 
fördjupa kunskaperna om specialiteten. Utbildning på arbetsplatsen ordnas 2–5 timmar i veckan.  

Utbildningssjukhus och utbildare: http://www.med.helsinki.fi/erikoislaakari 

Differentierad utbildning 
Se beskrivning av specialitetens utbildningsprogram. 

Teoretisk kursformad utbildning (gemensamt utbildningsavsnitt 40 timmar + utbildning i differentierat 
område). 
Under det gemensamma utbildningsavsnittet skall minst 40 timmar teoretisk kursformad utbildning fullgöras, 
med betoning på diagnostik och behandling av akuta sjukdomar inom invärtes medicin. 



Utbildning för uppgiften som närmaste chef (30 studiepoäng) 
Utbildningsstommen utgörs av en ledningsportfolio där man upptecknar personliga mål, egna observationer 
på arbetsplatsen inklusive diskussion, anteckningar om möten med handledarna, insamlad respons samt 
uppgifter och studieprestationer i enlighet med utbildningsprogrammet. Administrativ utbildning som hör till 
primärvårdens tilläggsutbildning räknas till godo i utbildningen. Till utbildningen hör också undervisning i 
skriftlig framställning, övning och godkänd prestation.  

Till utbildningen hör ytterligare för alla specialområden gemensamma tre tvådagars 
närundervisningsperioder och minst två närundervisningsdagar (eller fyra eftermiddagar) för varje 
specialområde (totalt 10 sp), utarbetande av självständiga utvecklingsuppgifter och en litteraturdel. 
Utbildningen kan fullgöras under 2–6 år.  

10 närundervisningsdagar 
 = 10 sp  

Utvecklingsuppgifter  
10 sp 

Litteraturuppgifter  
5 sp 

Portfolio  
5 sp 

Mera information: www.med.helsinki.fi/erikoislaakari/johtamiskoulutus ja     

http://blogs.helsinki.fi/lahijohtajakoulutus. 

Uppföljning av inlärningsprocessen och utvärderingsredskap  
Framskridandet av utbildningen i det gemensamma utbildningsavsnittet uppföljs med en loggbok som ockå 
fungerar som hjälpmedel för kvalitetskontrollen. Läkaren under specialistutbildning deltar dessutom i 
utvärderingen av den egna inlärningen och i utvecklandet av utbildningen. 

Förhör 
I det gemensamma utbildningsavsnittet ingår inte en skriftlig tentamen. Rekommenderad läsning är 
Meilahden akuuttihoito-opas, förläggare Duodecim samt Wyngaarden J.B., Smith L.H. & Bennett J.C. (Eds.): 
Cecil textbook of medicine (Saunders) eller Braunwald E. et al. (Eds.): Harrison's Principles of internal 
medicine (McGraw-Hill) 

eller finskspråkiga läroböcker i endokrinologi, gastroenterologi, infektionssjukdomar, hematologi, kardiologi, 
nefrologi samt reumatiska sjukdomar. Rekommenderad läsning är också tidskrifterna Duodecim och 
Finlands läkartidning samt British Medical Journal, Lancet och New England Journal of Medicine till 
tillämpliga delar. 
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