
Kursprogrammet LEKA 2016/2017

Landstingets Erbjudande om Kompetensutveckling i Allmänna delmål för ST-läkare

Bakgrund:

Socialstyrelsen har i sina föreskrifter och allmänna råd definierat de kompetenskrav 
som gäller för specialistkompetens och i dessa kompetenskrav finns 
specialitetsövergripande delmål, som i vissa fall kräver kurs.

Västerbottens läns landsting erbjuder ett kursprogram för att höja kompetensen och 
tillgodose krav på kurs för de övergripande delmålen. Kursprogrammet kallas LEKA 
och är uppdelat på två helveckor, en  under hösten LEKA 1) och en vecka under våren
(LEKA 2). Kursutbudet som ges under dessa veckor täcker de flesta kurser som
föreskrivs i målbeskrivningen för ST från 2008 respektive 2015, dvs delmål 13-21 
enligt 2008 års föreskrifter och delmål a) och b) enligt 2015 års föreskrifter.

Innehåll:

LEKA 1 v 47,  innehåller kurs i sjukvårdsorganisation, medicinsk juridik, svåra 
samtal, vårdhygien, läkemedel, etik, patientsäkerhet och försäkringsmedicin. Delar 
av LEKA 1 är webbaserad. Vi rekommenderar att man går LEKA 1 under tidigare 
delen av sin ST, men veckan som helhet och de olika delkurserna är öppna att söka 
för alla ST-läkare.

LEKA 2 v 12, innehåller kurs i ledarskap, medarbetarskap, kommunikation och
handledning. Vi tror att det är en fördel om man hunnit tjänstgöra några år innan 
man går den.

Våren 2017 ordnas i januari en kurs i palliativ medicin vilken är ett b-delmål.

Datum:

LEKA 1 v.47 (21-25/11) 2016  
LEKA 2 v.12 (20-24/3) 2017



Finansiering:

Ingen avgift tas ut för själva utbildningen. Lön för ST-läkare under deltagande i 
LEKA-kurser betalas av respektive basenhet. För deltagare utanför Umeå betalas logi 
från central ST-budget. Lunch bekostas av deltagarna själva.

Kursledare:

Det finns en kursledare för varje delkurs, som ansvarar för kursupplägg samt 
godkännande och utfärdande av kursintyg för respektive delkurs efter genomgången 
kurs.

Den sammanhållande planeringen av kursprogrammet LEKA leds av de övergripande
studierektorerna.

Anmälan:

Anmälan till LEKA 1 respektive LEKA 2 görs via landstingets utbildningsportal. Efter 
anmälningstidens utgång anmäler man sig genom att maila till gun.eriksson@vll.se
och kan få gå kursen i mån av plats.

De olika delkurserna kräver hundraprocentig närvaro för godkännande. Vi vill därför 
att alla ST-läkare planerar för sin utbildning så att LEKA veckorna genomförs när det 
är lämpligt under ST-tiden. Avbokning av plats görs senast 14 dagar innan kursstart. 
Om man avbokar senare utan godtagbara skäl (t ex sjukdom), eller bara uteblir från
kursen utan att meddela sig, så kommer en utbildningskostnad att debiteras 
basenheten.

Sista anmälningsdag:

Sista anmälningsdag för LEKA 1 är den 31 maj 2016.

Mer information och anmälningsdag för LEKA 2 kommer att publiceras längre fram 
på hemsidan för AT och ST (www.vll.se/at-st).

Frågor:

Frågor angående LEKA, t ex praktiska frågor kring kursen och frågor om anmälan till 
kursen, samt begäran om nytt intyg som tappats bort görs lättast till 
gun.eriksson@vll.se alternativt på tel nr 090-7859632.




