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Antagningsgrundernas giltighet
Dessa antagningsgrunder gäller under läsåret 2022–2023 och avser ansökan hösten 2022 och en extra
ansökningsomgång (tilläggsansökan) som ordnas efter den egentliga ansökan. Tidsplanen som anges i
antagningsgrunderna är ungefärlig, och de exakta tiderna (t.ex. för intervjuerna) meddelas separat.

Antagningsförfarande
Du kan söka till ett ansökningsmål per ansökningsomgång (t.ex. Helsingfors universitet – neurologi).
Antagningen sker på grundval av initialpoängen, ditt motivationsbrev, intervjun och prövotiden. Inga
initialpoäng räknas om det inte förekommer konkurrens om ansökningsmålets nybörjarplatser. Om du antas
beviljas du först en villkorlig studierätt på två år, under vilken du genomför en prövotid på sex månader. Efter
godkänd prövotid får du studierätt för 10 år framåt om du sökt till specialistläkarutbildning och 6 år framåt
om du sökt till specialisttandläkarutbildning. Ett undantag är specialisttandläkarutbildningen i oral och
maxillofacial kirurgi, där studierätten är 10 år. Den villkorliga studietid du använt inkluderas i beräkningen av
din permanenta studierätts längd.

Om du inte blir antagen hösten 2022, har du möjlighet att i tilläggsansökan som ordnas våren 2023 söka till
sådana nybörjarplatser som inte blivit fyllda i höstens ansökan. Tilläggsansökan är öppen även för sökande
som inte sökte i ansökan på hösten. I vårens tilläggsansökan tillämpas samma antagningsgrunder och
antagningsförfarande som i höstens ansökan. I tilläggsansökan våren 2023 beaktas eventuella initialpoäng
som den sökande har från tidigare, fram till startdatumet för höstens ansökan, dvs. 31.8.2022.

Ansökningstid
Huvudansökan hösten 2021: ANSÖKNINGSTID 1.9.2022 kl. 08:00 - 14.9.2022 kl. 15:00
Tilläggsansökan våren 2022: ANSÖKNINGSTID 1.2.2023 kl. 08:00 - 14.2.2023 kl. 15:00

Publicering av resultaten
Hösten 2022: senast 15.12.2022
Våren 2023: senast 18.5.2023
Studierättens startdatum bestäms separat för varje universitet. Uppgifterna om studierätten meddelas i
antagningsbrevet.

Nya sökande
Med nya sökande avses sökande som inte har en gällande studierätt för en specialistläkar- eller
specialisttandläkarutbildning.
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Överflyttande sökande
Om du vill byta specialitet eller universitet måste du delta i antagningsprocessen på nytt. Du måste avstå från
din gamla studierätt när du har genomfört prövotiden. Om du senare vill återgå till en tidigare specialitet,
måste du ansöka om en ny studierätt via ansökningsförfarandet.
Du kan inte ansöka om en ny studierätt till en utbildning som du redan har studierätt för (samma specialitet
och universitet). Om du till exempel har beviljats en studierätt för akutmedicin vid Helsingfors universitet
2017, är du inte behörig att ansöka till akutmedicin vid Helsingfors universitet.

Nybörjarplatser och utbildningsprogram
Nybörjarplatser enligt ansökningsmål finns i Studieinfo och på webbplatsen för den riksomfattande
yrkesinriktade påbyggnadsutbildningen på det medicinska utbildningsområdet (på finska).
I tilläggsansökan våren 2023 är det möjligt att ansöka om nybörjarplatser som inte har fyllts i huvudansökan
hösten 2023. De läsårsvisa nybörjarplatserna inom allmänmedicin och företagshälsovård fördelas mellan
huvudansökan på hösten och tilläggsansökan på våren.

Ansökningsbehörighet
För att kunna söka till specialistläkarutbildningen måste du uppfylla följande krav:

1) Du ska ha en finländsk medicine licentiatexamen eller en motsvarande examen som avlagts
utomlands.
2) Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) ska ha beviljat dig rätt att
självständigt utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland (inte en av Valvira
fastställd legitimering för viss tid eller legitimering som är bunden till en viss plats eller på något
annat sätt begränsad legitimering). (Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
559/1994, ändrad med lag 1030/2000 och 1355/2014). Rätten ska ha beviljats före ansökningstiden
börjar (31.8.2022 i höstens ansökan och 31.1.2023 i vårens tilläggsansökan).
3) Specialistläkarutbildningen i oral och maxillofacial kirurgi: du kan ansöka om du har avlagt medicine
licentiatexamen i Finland eller en motsvarande examen utomlands, och du har rätt att självständigt
utöva läkaryrket som självständig yrkesutbildad person i Finland (beviljas av Valvira).
För att kunna söka till specialisttandläkarutbildningen måste du uppfylla följande krav:

1) Du ska ha en finländsk odontologie licentiatexamen eller en motsvarande examen som avlagts
utomlands.
4) Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) ska ha beviljat dig rätt att
självständigt utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland (inte en av Valvira
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fastställd legitimering för viss tid eller legitimering som är bunden till en viss plats eller på något
annat sätt begränsad legitimering). (Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
559/1994, ändrad med lag 1030/2000 och 1355/2014). Rätten ska ha beviljats före ansökningstiden
börjar (31.8.2022 i höstens ansökan och 31.1.2023 i vårens tilläggsansökan).
2) Du ska också ha genomfört minst två år klinisk tjänstgöring som tandläkare efter legitimeringen.
5) Specialisttandläkarutbildningen i oral och maxillofacial kirurgi: du kan ansöka om du har avlagt
medicine licentiatexamen i Finland eller en motsvarande examen utomlands, och du har rätt att
självständigt utöva läkaryrket som självständig yrkesutbildad person i Finland (beviljas av Valvira).

Klinisk tjänstgöring (2 år) som krävs för specialisttandläkarutbildning:
Summan av tjänstgöringsperioderna (2 år) uträknas på följande sätt:
o

Tjänstgöringen beräknas från och med legitimeringen (dellegitimering eller fullständig
legitimering) som har beviljats omedelbart efter OL-examen.

o

Om den kliniska tjänstgöringen genomförs på deltid beräknas ansamlingen av erfarenhet i
förhållande till arbetstiden.

o

Även anställningsförhållanden på under 50 % deltid räknas med i den tvååriga kliniska
tjänstgöringen. Deltidsarbete kan beaktas i beräkningen, även från flera arbetsplatser
samtidigt, maximalt 100 %. Enstaka, sporadiska arbetsdagar beaktas inte.

o

Avbrott uträknas enligt samma regler som gäller för tidsperioderna för arbetserfarenhet. I
Studieinfo meddelas separat om du ska lämna in ett med räknaren beräknat sammandrag av
din arbetserfarenhet.

o

Arbetserfarenhet som bidrar till den tvååriga kliniska tjänstgöringen föråldras inte.

Språkkunskaper
Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira) kontrollerar dina språkkunskaper innan du
blir legitimerad.
Du måste ha tillräckliga kunskaper i finska för att kunna genomföra specialistläkarutbildning eller
specialisttandläkarutbildning. Läkare och tandläkare under specialistutbildning behöver kunna använda
både finska och svenska i arbetet. I lagen om ändring av lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och
sjukvården (1200/2007, 18a§) bestäms att en yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården ska ha
sådana tillräckliga språkkunskaper som förutsätts i de uppgifter hen sköter. Du ska själv se till att du har
tillräckliga språkkunskaper för att studera inom hälso- och sjukvårdssystemet i enlighet med lagen.
Arbetsgivaren ska alltid säkerställa att alla anställda har tillräckliga språkkunskaper för de uppgifter de
utför.
Intervjuerna görs på finska vid Östra Finlands, Uleåborgs, Tammerfors och Åbo universitet. Vid Helsingfors
universitet kan intervjuerna även delvis genomföras på svenska enligt överenskommelse, med sökande som
på förhand har valt svenska som kontaktspråk. Under ansökningstiden ska du meddela på din
ansökningsblankett om du vill ha frågor på svenska. Även då är en del av frågorna alltid på finska. De
specialitetsspecifika frågorna i intervjun är alltid på finska. Om de andra frågornas språk beslutar den
ansvariga för specialiteten.
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Oberoende av universitet kan intervjun undantagsvis genomföras helt på svenska genom beslut av den
ansvariga för specialiteten, om den ansvariga anser att utbildningen i huvudsak kan genomföras på svenska
(till exempel utbildningsplatser på Åland).

Motivationsbrev
Som bilaga till ansökan ska du lämna in ett motivationsbrev där du besvarar följande frågor:
1. Varför vill du specialisera dig inom den valda specialiteten vid universitetet i fråga?
2. Berätta om din utbildningsbakgrund och arbetserfarenhet som är relevant för denna ansökan.
Berätta hur din utbildningsbakgrund och arbetserfarenhet stöder en framgångsrik utbildning inom
denna specialitet.
3. Hur stöder specialiseringsutbildningen dina karriärmål?
Brevets längd är max. 6 000 tecken, inklusive mellanslag. Motivationsbrevet ska lämnas in som en pdf-fil.
Motivationsbrevet kan skrivas på finska eller svenska. Motivationsbrevet poängsätts inte, men det är en
obligatorisk bilaga till ansökningsblanketten. Brevet används som bakgrundsmaterial för intervjun. Om du
inte har lämnat in ett motivationsbrev beaktas din ansökan inte.

Initialpoäng
Som erfarenhet som ger initialpoäng godkänns sådan erfarenhet som du fått före det datum ansökningstiden
börjar på hösten, dvs. 31.8.2022 – också när det gäller tilläggsansökan. Om det inte förekommer konkurrens
om ansökningsmålets nybörjarplatser, dvs. antalet nybörjarplatser är fler eller lika stort som antalet sökande,
räknas inga initialpoäng.
Initialpoängen gäller arbetserfarenhet och vetenskaplig erfarenhet.

Specialistläkarutbildning

Initialpoäng/specialistläkarutbildning
Arbetserfarenhet

10 p

Akademisk erfarenhet

8p

Totalt

18 p

Initialpoäng/inre medicin
Arbetserfarenhet

10 p

Akademisk erfarenhet

8p
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Genomförd specialistläkarutbildning i
inre medicin

2p

Totalt

20 p

Poängsättning av arbetserfarenhet i specialisttandläkarutbildningen: högst 10 p
I Hälsovårdscentralstjänstgöring: högst 2 p
För allmänmedicin: över 6 månader lång hälsovårdscentralstjänstgöring.
Under 9 mån

0p

9 mån

2p

II Arbetserfarenhet inom specialiteten du söker till: högst 6 p
För allmänmedicin räknas hälsovårdscentralstjänstgöring först in här.
1 p/mån, högst 6 mån

0-6 p

Inom specialiteterna kirurgi, inre medicin och psykiatri godkänns under denna punkt flera olika
arbetsperioder inom kirurgi, inre medicin och psykiatri.
Specialiteter (inre medicin) som godkänns:
Endokrinologi, gastroenterologi, infektionssjukdomar, kardiologi, klinisk hematologi, nefrologi,
reumatologi, inre medicin.
Specialiteter (kirurgi) som godkänns:
Gastroenterologisk kirurgi, handkirurgi, barnkirurgi, ortopedi och traumatologi, plastikkirurgi,
urologi, blodkärlskirurgi, allmän kirurgi, hjärt- och thoraxkirurgi, oral- och maxillofacial kirurgi.
Specialiteter (psykiatri) som godkänns:
Rättspsykiatri, barnpsykiatri, ungdomspsykiatri, psykiatri.
III Arbetserfarenhet inom andra specialiteter: högst 2 p
Under 3 mån

0p

3 mån–under 6 mån

1p

6 mån eller mer (inom en eller två specialiteter, minst 3 mån per specialitet)

2p

Arbetserfarenhet inom utbildning i medicin vid ett universitet godkänns också.
Undervisningserfarenhet godkänns i en omfattning av högst 3 mån. Tjänstgöring som
beväringsläkare eller civiltjänstgöring som läkare kan godkännas som arbetserfarenhet i denna
kategori i en omfattning av högst 3 månader.
IV Övrig erfarenhet
Genomförd specialistläkarutbildning/avlagd examen i inre medicin (om du söker till en specialitet
inom inre medicin)

2p
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Observera angående poängen för arbetserfarenhet i specialistläkarutbildningen:
- Arbetserfarenhet inom samma specialitet eller inom ovan nämnda specialiteter kan inte beaktas för två
olika poängkategorier, även om du har mer arbetserfarenhet än maximimängden (med undantag av arbete
inom specialiteten allmänmedicin vid en hälsovårdscentral). Exempel: Om du söker till handkirurgi och har
arbetat 1 år inom urologi, 1 år inom blodkärlskirurgi och 6 månader inom neurologi, får du 6 poäng för
arbetserfarenhet inom den specialitet du söker till (kategori II/kirurgiska specialiteter: urologi och
blodkärlskirurgi) och 2 poäng för arbetserfarenhet inom andra specialiteter (kategori III/neurologi).
- Tjänstgöring vid samjour kan godkännas som hälsovårdscentralstjänstgöring i en omfattning av högst 3
månader (kategori I, och för sökande till den särskilda allmänläkarutbildningen kategori II eller I)
- Tjänstgöring vid hälsovårdscentral eller arbetserfarenhet inom andra specialiteter (kategori III) kan visas
genom att bifoga ett intyg över genomförd särskild allmänläkarutbildning eller tidigare genomförd
specialistläkarutbildning/specialistläkarexamen. I dessa fall behövs inget arbetsintyg.
- Forskningsarbete beaktas i punkten vetenskaplig erfarenhet.

Specialisttandläkarutbildning

Initialpoäng/specialisttandläkarutbild ning
Arbetserfarenhet

10 p

Akademisk erfarenhet

8p

Totalt

18 p

Poängsättning av arbetserfarenhet i specialisttandläkarutbildningen: högst 10 p
I Allmän arbetserfarenhet som tandläkare (erfarenheten är inte huvudsakligen inom specialiteten du
söker till eller en relaterad specialitet, eller innehållet är obestämt): högst 3 p
Under 6 mån

0p

6 mån – under 12 mån

1p

12 mån – under 18 mån

2p

18 mån eller mer

3p

II Arbetserfarenhet inom specialiteten/inriktningen du söker till: högst 6 p
1 p/mån, högst 6 mån
II Arbetserfarenhet inom en annan odontologisk specialitet/inriktning: högst 1 p

0–6 p

Under 3 mån

0p

3 mån eller mer

1p

* Arbetserfarenhet inom grundutbildning i odontologi vid ett universitet godkänns också,
eller inom hälso- och sjukvården på det odontologiska området. Undervisningserfarenhet
godkänns i en omfattning av högst 3 månader. Tjänstgöring som beväringstandläkare eller
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civiltjänstgöring som tandläkare kan godkännas som arbetserfarenhet i denna kategori i en
omfattning av högst 3 månader.

Observera angående poängen för arbetserfarenhet i specialisttandläkarutbildningen:
- Arbetserfarenhet inom samma specialitet/inriktning kan inte beaktas för två olika poängkategorier (II eller
III), även om du har mer arbetserfarenhet än maximimängden.
Forskningsarbete beaktas i punkten vetenskaplig erfarenhet.

Vetenskaplig erfarenhet
Poängsättning
av
specialisttandläkarutbildning: högst 8 p

vetenskaplig erfarenhet

för specialistläkar-

och

Doktorsexamen* i medicin eller odontologi

8p

Minst 3 vetenskapliga JUFO-publikationer i medicin eller odontologi (nivå 1–3) **

6p

Doktorsexamen inom ett annat område än medicin eller odontologi

4p

Minst 1–2 vetenskapliga JUFO-publikationer i medicin eller odontologi (nivå 1–3) **

2p

Du har antagits (existerande studierätt) som medicine eller odontologie doktorand vid ett
finländskt universitet

1p

*en sådan finländsk examen som avses i universitetslagen (558/2009) 7 §, eller minst en motsvarande
examen. I oklara fall beslutar den ansvariga för specialiteten huruvida doktorsexamen accepteras. Du
måste ha avlagt examen innan ansökningstiden börjar.
** Godkänd för publicering innan ansökningstiden börjar.
Initialpoäng ges för en punkt i tabellen, den poängräkningsgrund som står högst i tabellen. Om du t.ex. har
studierätt för doktorsexamen och har publicerat två artiklar, får du två poäng.

Hur arbetserfarenhet uträknas
Initialpoäng för hälsovårdscentralstjänstgöring
I fråga om uträkningen av initialpoäng i den gemensamma ansökan till specialistläkarutbildning har inga
särskilda kriterier fastställts för hälsovårdscentralstjänstgöringens innehåll.
Om du blir antagen till specialistläkarutbildning och har genomfört hälsovårdscentralstjänstgöring före du
beviljades studierätt för specialistläkarutbildning, kan tjänstgöringen i fråga godkännas som en del av
specialistläkarutbildningen endast i det fall att den motsvarar kraven i utbildningsprogrammets
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studiehandbok. Alla utbildningsprogram för specialistläkare innehåller en obligatorisk 9 månaders
hälsovårdscentralstjänstgöring. Tjänstgöringens innehåll och bestämmelser finns i studiehandböckerna för
specialistläkarutbildningarna.

Arbetserfarenhet
Med arbetserfarenhet avses tjänstgöring efter legitimering med en tillräckligt stor arbetstidsprocent (minst
50 %). För att intyga din arbetserfarenhet måste du som bilaga till din ansökan bifoga dina arbetsintyg, som
antingen ska innehålla all information om avbrott och frånvaro eller ett omnämnande om att inga avbrott och
ingen frånvaro förekommit. Du kan delta i ansökan även om du inte har arbetserfarenhet.
Tjänstgöring som yrkesutövare bevisas med ett intyg från arbetsplatsen som fåtts via en pålitlig utredning
(intyg över arbete som läkare eller tandläkare under specialistutbildning.) Intyget ska innehålla dina
personuppgifter, arbetets start- och slutdatum, deltidsprocent eller genomsnittlig veckoarbetstid samt
eventuell frånvaro och eventuella avbrott.
Arbetserfarenhet räknas i ansökan till specialistläkarutbildning från det datum då du har beviljats rätt att
utöva läkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland av Valvira (legitimeringen får inte vara
tidsbestämd, begränsad eller bunden till en viss arbetsplats). Initialpoäng ges endast för tjänstgöring i
Finland.
Arbetserfarenhet räknas i ansökan till specialisttandläkarutbildning från det datum då du har beviljats rätt
att utöva tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad person i Finland av Valvira (legitimeringen får inte
vara tidsbestämd, begränsad eller bunden till en viss plats). Tandläkare måste ha genomfört två år klinisk
tjänstgöring som tandläkare efter legitimering som odontologie licentiat (krav för ansökningsbehörighet).
Som arbetserfarenhet som berättigar till initialpoäng räknas tjänstgöring efter den tvååriga kliniska
tjänstgöringen. Initialpoäng ges endast för tjänstgöring i Finland.
Om tjänstgöringen genomförs på deltid måste den motsvara minst 50 % av en heltidsanställning.
Arbetserfarenhetens längd räknas i förhållande till arbetstiden, maximalt 100 %.
Arbetserfarenheten får inte vara över 10 år gammal vid början av höstens ansökningstid, med undantag för
tjänstgöringen vid en hälsovårdscentral (9 månader). Hälsovårdscentralstjänstgöring föråldras inte i
ansökan till specialistläkarutbildning. Allmän arbetserfarenhet (2 års klinisk arbetserfarenhet) föråldras inte
i ansökan till specialisttandläkarutbildning.
Enskilda tjänstgöringsperioder måste omfatta minst en månad heltidsarbete (en kalendermånad eller 30
dagar) för att ge initialpoäng.
Arbetserfarenhet kan räknas till godo endast fram till den dag då arbetsintyget är daterat. Om
anställningsförhållandet har pågått t.ex. 1.1.2020–31.3.2020, men intyget är daterat 15.2.2020, räknas
endast perioden 1.1.2020–15.2.2020.
Arbetserfarenhetens längd räknas i följande ordning: hela år, kalendermånader och dagar. Om
anställningsförhållandet varat till exempel 1.12.2020–31.1.2021 är arbetserfarenhetens längd exakt två
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månader. Från arbetserfarenhetens längd dras slutligen av de frånvaroperioder och avbrott som påverkar
den.
Obs! På arbetsintygen ska alltid finnas en punkt för frånvaro och avbrott, även om frånvaro eller avbrott
inte har förekommit. För att få initialpoäng måste du bifoga arbetsintyg som innehåller uppgifter om
avbrott eller frånvaro, eller en anteckning om att avbrott eller frånvaro inte förekommit.

Inverkan av avbrott
Som avbrott räknas inte bl.a. följande:
1. semester
2. utbytesledighet
3. sparad semester (avlönad)
4. kompensationsledighet, saldoledighet
5. jourledighet, strålledighet, obligatoriska karantänledigheter i enlighet med lagen om smittsamma
sjukdomar
6. fortbildning (som förutsätts av utbildningen)
7. utbildning utomlands (som förutsätts av utbildningen)
När följande dagar sammanlagt överskrider 30 under ett kalenderår dras den överskridande tiden direkt av
från utbildningsperioden. Godkännande av högst 30 dagars frånvaro av nedan nämnda orsaker förutsätter
ett ikraftvarande arbetsförhållande.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

sjukledighet (avlönad)
tillfällig vårdledighet (avlönad/oavlönad)
tvingande familjeomständigheter
moderskapsledighet, faderskapsledighet, föräldraledighet (avlönad/oavlönad).
• Av en moderskaps-, faderskaps- eller föräldraledighet i anslutning till ett barn kan endast en
månad räknas till utbildningen även om ledigheten infaller under olika år.
studieledighet enligt studieledighetslagen
studier (oavlönade)
läsledighet inför förhör
försvarsmaktens repetitionsövningar
permitteringar, sparåtgärder, talkoledighet

Följande dagar dras av direkt från utbildningsperioden:
1. privat angelägenhet (oavlönad)
2. tjänsteledighet/arbetsledighet (avlönad/oavlönad)
3. sjukledighet (oavlönad)
4. vårdledighet (oavlönad)
5. alterneringsledighet (oavlönad)
6. anpassningsledighet
7. (icke definierad) frånvaro
Den ansvariga för specialiteten eller en av denne utsedd person bekräftar initialpoängen vid behov.
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Intervju
De sökande kallas till en strukturerad intervju utgående från initialpoängen. Antalet personer som kallas
till intervju beror på mängden nybörjarplatser. Om två eller flera sökande har samma initialpoäng, kallas
alla dessa sökande till intervju.
I antagningen till specialistläkarutbildningen kallas följande antal personer till intervju:
•
•
•

1 nybörjarplats – 3 intervjuer
2–4 nybörjarplatser – dubbelt så många intervjuer som nybörjarplatser
över 5 nybörjarplatser – 1,5 gånger så många intervjuer

I antagningen till specialisttandläkarutbildningen kallas följande antal personer till intervju:
•
•

1 nybörjarplats – 4 intervjuer
2 eller flera nybörjarplats - det tredubbla antalet intervjuer

Om du på basis av dina initialpoäng inte blir kallad till intervju, får du ett meddelande om saken i detta skede
och antagningsprocessen avslutas för din del.
Om du blir kallad till intervju för ett ansökningsmål och du redan har deltagit i en intervju för samma
ansökningsmål vid samma universitet under de senaste 13 månaderna, får du välja om poängen för den
tidigare intervjun ska flyttas till den nuvarande ansökan eller om du vill delta i intervjun på nytt.

Intervjuns innehåll
Intervjuerna ordnas som individuella intervjuer som tar ca 30–45 minuter per sökande. Syftet med intervjun
är att ta reda på om du har en realistisk bild av specialiteten och arbetsförhållandena. Intervjun tjänar också
till att bedöma dina allmänna interaktions- och kommunikationsförmåga, samt utreda vad som motiverar
dig att söka till specialiteten.
Intervjuarna är vanligen 3-4, men minst två. Intervjun genomförs av den ansvariga för specialiteten eller en
av hen bemyndigad representant för universitetet tillsammans med representanter för hälso- och
sjukvårdssystemet inom specialupptagningsområdet i fråga, enligt överenskommelse.

Tidpunkt
Hösten 2022: Intervjuerna ordnas i november 2022
Våren 2023: intervjuerna ordnas i mars eller april 2023
Intervjudatumen publiceras på webbplatsen för den riksomfattande påbyggnadsutbildningen på det
medicinska utbildningsområdet. Datum och klockslag meddelas separat till dem som kallas till intervju, senast
två veckor på förhand.
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Den ansvariga för specialiteten bestämmer om intervjun ska genomföras på distans eller på plats. Du
ansvarar själv för eventuella resekostnader och andra kostnader för intervjun. Intervjun ordnas i den stad där
utbildningen du sökt till finns. Inom vissa specialiteter tillämpas riksomfattande intervjuer, och i det fallet kan
dessa ordnas inom området för vilket som helst universitet som erbjuder medicinsk utbildning.

Poäng
Intervjufrågorna behandlar följande fyra teman: arbetserfarenhet inom och motivation att sätta sig in i
specialiteten, interaktionsförmåga och teamarbetsfärdigheter, specialitetsspecifika frågor samt särskilda
kompetenser och stresshanteringsförmåga. De specialitetsspecifika frågorna är riksomfattande.
För intervjun som helhet ges högst 10 poäng både i antagningen till specialistläkarutbildning och antagningen
till specialisttandläkarutbildning. Du kan få högst ett poäng per fråga. För att du ska kunna bli antagen måste
du få minst hälften av poängen för varje tema.
Intervjusvaren bedöms i enlighet med följande skala: utmärkt, god, nöjaktig, försvarlig, svag.
Bedömningsskalan motsvarar följande poäng: utmärkt/1 p, god/0,75 p, nöjaktig/0,5 p, försvarlig/0,25 p,
svag 0 p. Du kan alltså få högst 1 poäng för varje fråga.
Den ansvariga för specialiteten bekräftar poängen för intervjun (i sammandraget används poängsättningen
ovan).

Allmänmedicin
Utgående från initialpoängen kallas de sökande som går vidare i processen till ett startseminarium, och
efter det börjar en fem veckors webbkurs där man bl.a. gör upp en individuell studieplan (ISP). Antalet
sökande som kallas till startseminariet motsvarar högst 1,5 x antalet nya studierätter. Intervjuerna vid
seminariet genomförs av åtminstone den ansvariga för specialiteten eller en av hen bemyndigad
representant för universitetet tillsammans med en representant för hälso- och sjukvårdssystemet. ISP:n
bedöms av två personer. Webbkursens handledare/facilitatorer bedömer inte den i fråga varande kursens
ISP.
Startseminariet och webbkursen behandlar följande teman: arbetserfarenhet inom och motivation att sätta
sig in i specialiteten, interaktionsförmåga och teamarbetsfärdigheter, specialitetsspecifika frågor och
reflektionsförmåga samt särskilda kompetenser och stresshanteringsförmåga. Frågorna har planerats på
förhand i samråd inom specialiteterna på riksnivå för att man ska kunna göra en jämförbar bedömning av
de sökande. För intervjun som helhet (startseminarium, webbkurs och ISP) ges högst 10 poäng, liksom för
arbetserfarenhet.
En detaljerad beskrivning av hur intervjun, dvs. startseminariet, webbkursen och ISP:n bedöms finns nedan.
För att du ska kunna bli antagen måste du få poäng för varje tematisk helhet.
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Specialistläkarutbildning i allmänmedicin: Poäng för startseminariet och den individuella
studieplanen (ISP); högst 10 p
AKTIVITET/Deltagande UNDER STARTSEMINARIET; högst 1 p
Du deltar i gruppdiskussioner och gemensam diskussion på förståelig finska eller
1 p.
svenska
Du deltar enbart i gruppdiskussioner ELLER i den gemensamma diskussionen på
förståelig ½ p.
finska eller svenska
Du deltar inte i diskussionerna

0 p.

DELTAGANDE I WEBBKURSEN; högst 1 p.
Du deltar i alla webbdiskussioner

1 p.

Du deltar endast i en del av webbdiskussionerna

½ p.

Du deltar inte i webbdiskussionerna

0 p.

ISP:ns STRUKTUR; högst 1 p
Strukturen följer kursens anvisningar och texten är förståelig finska eller svenska

1 p.

Strukturen följer delvis kursens anvisningar och texten är förståelig finska eller
svenska

½ p.

Strukturen fattas eller texten är inte förståelig finska eller svenska

0 p.

ISP:ns INNEHÅLL:
Du analyserar betydelsen av tidigare studier och arbetserfarenhet för din utveckling till
specialistläkare; högst 3 p.
Du begrundar dina erfarenheter och deras betydelse för din utveckling

3 p.

Du begrundar delvis dina erfarenheter och deras betydelse för din utveckling

1 p.

Du beskriver endast din studie- och arbetsbakgrund

0 p.

Du identifierar utvecklingsbehov i förhållande till målen för specialistläkarutbildningen i
allmänmedicin; 2 p.
Du identifierar dina utvecklingsbehov på olika kompetensområden

2 p.

Du identifierar enskilda utvecklingsbehov

1 p.

Du identifierar inga utvecklingsbehov

0 p.

Du beskriver ditt slutmål och dina delmål för den närmaste tiden; högst 1 p.
Du framför genomförbara och personliga mål

1 p.

Du beskriver dina mål på en allmän nivå

½ p.

Du framför inga mål

0 p.

Du har gjort upp en plan och genomfört konkreta åtgärder för att utöka dina kompetenser;
högst 1 p.
Du framför en genomförbar plan

1 p.

Du framför ett utkast av planen

½ p.

Du framför ingen plan

0 p.

Efter intervjun adderas de sökandes initialpoäng och intervjupoäng (startseminarium, webbkurs och ISP).
Totalpoängen avgör vilka sökande som går vidare.
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Totalpoäng
Dina slutliga poäng utgörs av initialpoäng och intervjupoäng i antagningen till specialistläkarutbildning och i
antagningen till specialisttandläkarutbildning.
Om två eller flera sökande har exakt samma poäng efter intervjun avgörs deras inbördes ordningsföljd
enligt poängtalet i det första intervjutemat. Om sökandena efter detta fortfarande har samma poäng, blir
alla sökande antagna.

Allmänmedicin: Om två eller flera sökande har exakt samma totalpoäng efter intervjun avgörs deras
inbördes ordningsföljd enligt poängtalet för ISP:n.

Antagningsresultat
Resultaten publiceras senast 15.12.2022 (höstens ansökan) och 18.5.2023 (vårens tilläggsansökan). Sökanden
får antagningsresultatet från Studieinfo och per e-post.
Om du blir antagen erbjuds du en villkorlig studierätt till specialiteten. Den villkorliga studierätten blir en
slutgiltig studierätt på 10 år efter en godkänd prövotid. Den villkorliga studierätten är tidsbegränsad och
gäller i 2 år.
Följ anvisningarna i antagningsbrevet för att ta emot din villkorliga studierätt inom utsatt tid. Om du inte har
tagit emot studieplatsen inom utsatt tid förlorar du din studieplats.

Studierättens startdatum bestäms separat för varje universitet. Uppgifterna om studierätten meddelas i
antagningsbrevet.

Bilagor och inlämnande av dokument
Bilagorna till ansökan ska bifogas till den elektroniska ansökningsblanketten i Studieinfo i pdf-format. Filerna
ska namnges tydligt enligt anvisningarna i Studieinfo och arbetsintygen ska grupperas i enlighet med de
initialpoängskategorier som arbetserfarenheten hänvisar till.
Om dina dokument är utfärdade på något annat språk än finska, svenska eller engelska, måste du skaffa en
officiell översättning till något av dessa språk. Översättningen ska vara gjord av antingen den utfärdande
läroanstalten eller en auktoriserad translator. Varje sida i översättningen ska ha den auktoriserade
translatorns stämpel och/eller underskrift. Översättningarna ska vara exakta översättningar av
originaldokumenten. Översättningar som du själv har gjort godkänns inte.
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Du behöver följande bilagor, ifall du ämnar hänvisa till dem i ansökan:
Bilagor som är obligatoriska för alla:
•

Intyg över rätt att självständigt utöva läkaryrket/tandläkaryrket som legitimerad yrkesutbildad
person i Finland (Valviras beslut) och i fråga om specialisttandläkarutbildning också intyg över
eventuell dellegitimering (legitimering som beviljats direkt efter OL-examen). Bilagan ska vara ett
intyg som utfärdats av Valvira och som visar datum för legitimeringen (till exempel en skärmdump
från Terhikki duger inte).

•

Motivationsbrev

Obligatoriska bilagor för personer som avlagt examen utomlands
•

Examensbevis för medicine eller odontologie licentiatexamen om examen är avlagd utomlands

Bilagor som krävs för att bestyrka erfarenheten:
Arbetserfarenhet
•

Arbetsintyg där samtliga uppgifter om avbrott eller frånvaro anges, eller en anteckning om att
avbrott eller frånvaro inte förekommit (Obs. Tjänstgöring som yrkesutövare bevisas med ett intyg
från arbetsplatsen som fåtts via en pålitlig utredning (intyg över arbete som läkare eller tandläkare
under specialistutbildning.) Intyget ska innehålla dina personuppgifter, arbetets start- och
slutdatum, deltidsprocent eller genomsnittlig veckoarbetstid samt eventuell frånvaro och
eventuella avbrott.)

•

Intyg över genomförd särskild allmänläkarutbildning (du kan använda intyget för att visa genomförd
hälsocentralstjänstgöring och arbetserfarenhet inom andra specialiteter än den du söker till).

•

Examensbevis/utbildningsintyg eller legitimering av Valvira över tidigare genomförd
specialistläkarutbildning (du kan använda intyget för att visa genomförd hälsocentralstjänstgöring
eller arbetserfarenhet inom andra specialiteter än den du söker till), eller examensbevis eller
legitimering av Valvira över tidigare genomförd specialisttandläkarexamen, om du har det

I Studieinfo meddelas separat om du ska lämna in ett med räknaren beräknat sammandrag av din
arbetserfarenhet.
Vetenskaplig erfarenhet
• Examensbevis över avlagd doktorsexamen
•

Närvarointyg från universitetet, där studierätten för doktorsexamen anges

•

Vetenskapliga artiklar
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Visning av dokument
Universiteten informerar dig om hur du kan visa originaldokument. Att intygen är originaldokument
kontrolleras enligt universitetens anvisningar. Om du inte visar dina originaldokument inom den utsatta
tiden i enlighet med universitetets anvisningar annulleras din tillfälliga studierätt.
Om dina dokument är utfärdade på något annat språk än finska, svenska eller engelska, måste du skaffa en
officiell översättning till något av dessa språk. Översättningen ska vara gjord av antingen den utfärdande
läroanstalten eller en auktoriserad translator. Varje sida i översättningen ska ha den auktoriserade
translatorns stämpel och/eller underskrift. Översättningarna ska vara exakta översättningar av
originaldokumenten. Översättningar som du själv har gjort godkänns inte.

Prövotid
För att kunna inleda prövotiden måste du ha en gällande studierätt för specialiteten i fråga. Du kan börja
din prövotid fr.o.m. den dag som antecknats i studieregistret som studierättens startdatum.
Prövotiden måste godkännas för att du ska beviljas en slutgiltig studierätt. Din kompetensutveckling och
motivation följs upp under prövotiden med hjälp av en bedömningsblankett. Prövotidens bedömning
genomförs i enlighet med på förhand överenskomna och meddelade kompetensmål.
Syftet med prövotiden är att bedöma din lämplighet för specialiteten.

Prövotidens mål
Efter prövotiden förväntas du ha uppnått följande:
•

Du har fått en genomgripande bild av specialitetens innehåll, arbetsuppgifter, vanliga ingrepp och
krav.

•

Du har fått en uppfattning om dina förutsättningar att arbeta inom specialiteten.

•

Du är säker på ditt intresse och din motivation att utbilda dig inom specialiteten.

Under prövotiden utvärderas följande:
•

ditt intresse för att söka information och utveckla dina kompetenser

•

din förmåga att arbeta inom typiska team och arbetsgemenskaper inom specialiteten

•

din förmåga att utföra typiska arbetsuppgifter och ingrepp inom specialiteten

•

dina muntliga och skriftliga kommunikationsfärdigheter och interaktion med såväl patienter och
anhöriga som kolleger

•

särskilda kompetenser och stresshanteringsförmåga i förhållande till specialitetens krav.

En närmare beskrivning av prövotiden finns i studiehandboken för specialistläkar- och
specialisttandläkarutbildningen, stycke 4.7.1. Prövotid.
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Efter godkänd prövotid beviljas du en slutgiltig studierätt till specialiteten. Studierättens längd är
sammanlagt 6 eller 10 år lång med prövotiden inkluderad.
En underkänd prövotid berättigar inte till slutlig studierätt och berättigar inte ST-läkaren att söka sig till en
annan utbildningsenhet, även om den villkorliga studierätten fortfarande gäller.

Prövotiden inom allmänmedicin
Under prövotiden utvärderas dina kompetenser inom följande delområden:
•

kliniska grundkunskaper och basfärdigheter

•

användningen av diagnostiska strategier och metoder som lämpar sig för primärhälsovården (du
behärskar arbetsrelaterad osäkerhet och kan fatta ändamålsenliga beslut även i situationer som kräver
vidare undersökningar)

•

samarbetsförmåga

•

professionell interaktionsförmåga

•

utvecklingspotential.

Utvärderingen av prövotiden vid en utbildningshälsovårdscentral består av två kompetensbedömningar av
specialistläkarutbildare och ett utlåtande av din närmaste chef. En utsedd utbildare bedömer din
arbetsutövning utgående från principerna för kompetensbaserad utbildning och genomför responssamtal
med dig. Din prestation under prövotiden bedöms med blanketten för bedömning av läkarmottagning. Den
ansvariga för specialiteten fattar det slutliga beslutet om godkännande av prövotiden.

Prövotiden inom företagshälsovård
Prövotiden är 6 månader och genomförs vid ett utbildningsställe för företagshälsovård som godkänts av
universitetet. För prövotidens principer tillämpas den gemensamma modellen för alla specialiteter, med
preciseringar från företagshälsovårdens loggbok. När du har beviljats villkorlig studierätt ska du också delta
i universitetets följande möjliga startseminarium och genomföra kursen Työterveyshuollon
erikoistumissuunnitelma vid det virtuella universitetet för företagshälsovård (www.tthvyo.fi).

