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SOCIALSTYRELSEN 

Om ansökan och 
antagning till SK-kurser 

Här hittar du information kring om du är behörig att 

söka SK-kurser och om hur Socialstyrelsen fördelar 

platserna samt annat som rör ansökan, antagning 

och kursinformation. 
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Är jag behörig att söka SK-kurser? 

Du kan ansöka till SK-kurser om du är läkare, har svensk läkarlegitimation 
och just nu gör din specialiseringstjänstgöring i Sverige, oavsett anställnings- 
form. 

Du måste ha fått ditt legitimationsbevis som läkare innan du ansöker. 

Användarkonto 

För att kunna ansöka till en SK kurs och snabbt kunna få information om 
din ansökan måste du ha ett användarkonto i Socialstyrelsens 

utbildningsportal. Där hittar du förutom SK-kurser även andra kurser och 
webbutbildningar som Socialstyrelsen ansvarar för. 

Har du redan ett användarkonto loggar du in med din e-postadress och 

ditt personliga lösenord. Det är viktigt att du har angett en e-postadress 

som du bevakar till ditt användarkonto så att all information om de SK-

kurser du ansökt till når dig så snabbt som möjligt. Har du inget 

användarkonto (Socialstyrelsens utbildningsportal är ny från 2016) 

klickar du på ”Logga in” (högst upp till höger) för att där välja att skapa 

ett nytt användarkonto. 

Tänk igenom ditt kursval 

Det är viktigt att du tänker igenom ditt kursval noggrant. Här är några saker 

att tänka på: 

 Du kan söka två kurser per termin under den ordinarie ansökningspe- 

rioden. Sök bara kurser som riktar sig till din målgrupp och syftar till

att uppfylla de delmål som du behöver. Kurserna ska du söka i sam- 

råd med din handledare.

 Tänk på att ansöka i god tid. Om sista ansökningsdag infaller på en

helgdag går det inte att nå oss om du skulle behöva hjälp. Du kan inte

ändra uppgifterna i din ansökan efter att ansökningsperioden gått ut.

 Kontrollera att de kurser du söker inte går vid samma tidpunkt.

 Kontrollera om kursen vänder sig till läkare med kort tjänstgöringstid
(omvänd turordning) eller lång tjänstgöringstid (rak turordning).
Detta ser du under rubriken prioritering på respektive kurs.

Varje antagningsomgång är oberoende av tidigare omgångar. 

https://utbildning.socialstyrelsen.se/totara/reportbuilder/report.php?id=76
https://utbildning.socialstyrelsen.se/totara/reportbuilder/report.php?id=76
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Prioritering av sökande vid antagning 

Om det är fler som söker till en kurs än det finns platser, kan inte alla sö- 

kande få en plats. Till vissa kurser prioriteras de som tillhör kursens 

målgrupp före andra sökande enligt prioriteringsgrupperna nedan. I 

kurskatalogen syns vilka kurser det gäller, under rubriken prioritering. Detta 

gäller vissa kurser som vänder sig till en eller ett fåtal specialiteter. 

Därför prioriteras de enligt följande: 

I prioriteringsgrupp 1 ingår 

 legitimerade läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring och inte

har någon svensk specialistkompetens sedan tidigare.

 legitimerade läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring inom en

gren- eller tilläggsspecialitet och har specialistkompetens inom tillhö- 

rande basspecialitet sedan tidigare.

 legitimerade läkare som har en svensk specialistkompetens sedan tidi- 

gare och nu genomgår en ytterligare specialiseringstjänstgöring inom

samma specialitetsgrupp (se bilagan för att se vilka specialitetsgrupper

detta gäller).

I prioriteringsgrupp 2 ingår 

 legitimerade läkare som har en svensk specialistkompetens sedan tidi- 

gare och nu genomgår specialiseringstjänstgöring inom ännu en bass- 

specialitet men inom en annan specialitetsgrupp (se mer information

om specialitetsgrupperna i bilagan).

 legitimerade läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring men

som sedan tidigare innehar specialistkompetens inom två specialiteter.

Rak och omvänd turordning 

Den som har längst tjänstgöringstid inom respektive prioriteringsgrupp 

rangordnas oftast högst. Det kallas för rak turordning. 

Vid några kurser rangordnas däremot de sökande med kortast 

tjänstgöringstid först. Det kallas för omvänd turordning och beror på att 

dessa kurser är anpassade för läkare som befinner sig tidigt i utbildningen. I 

kurskatalogen syns vilka kurser det gäller under rubriken prioritering. 

Om två sökande har samma förutsättningar enligt ovan prioriteras den vars 

ansökan inkommit först. 

http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/specialitetsgrupper.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/SiteCollectionDocuments/specialitetsgrupper.pdf
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Aktiv klinisk tjänstgöringstid 

Din tjänstgöringstid är den tid som du gjort aktiv klinisk tjänstgöring baserat på heltid, 
från det datum du fått läkarlegitimation fram till sista ansökningsdag. 

Om du har läkarlegitimation från ett annat land än Sverige räknas antalet totala 

tjänstgöringsmånader från ditt första legitimationsdatum (behörighet 

att självständigt utöva läkaryrket), oavsett utbildningsland. 

Föräldraledighet, tjänstledighet, forskningstid eller motsvarande ska du inte räkna in i 
aktiv klinisk tjänstgöringstid. 

Legitimationsdatum 

Ditt legitimationsdatum är det datum när du blev legitimerad läkare, oavsett 
utbildningsland. 

Om du är utbildad till läkare i ett annat land än Sverige, ska du fylla i det datum när 
du först blev legitimerad läkare i ditt utbildningsland.  

Skriv datumet i formatet ÅÅÅÅMM. 
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Antagning och antagningsbesked 

Socialstyrelsen ansvarar för antagningen och fördelningen av kursplatser. 

När du har skickat in din ansökan får du ett bekräftelsemejl. Då vet du att din 
ansökan är registrerad. 

Vi skickar ut antagningsbesked 4–5 veckor efter sista ansökningsdag. 

Antagningsbeskedet kommer till den e-postadress som du har angivit i din 
ansökan. Du måste sedan bekräfta din kursplats för att behålla den. Därför är 
det viktigt att du anger en e-postdress som du har daglig tillgång till. 

Du som står som reserv på en kurs kontaktas av kursgivaren om det uppstår 

en ledig plats. Kontakta kursgivaren om du har frågor kring din plats i kön. 

Kontaktuppgifter finns i respektive kursbeskrivning i kurskatalogen. 

Om du inte kan delta 

Har du bekräftat din plats och upptäckt att du inte kan delta? Meddela 

kursgivaren så snart möjligt så att någon annan kan få din plats i stället. 

Kontaktuppgifter finns i respektive kursbeskrivning i kurskatalogen. 

Efteranmälan 

I det fall en kurs inte blir fullsökt eller har få reserver kan den öppnas för efteranmälan. 

Det är endast de kurser som är listade under rubriken Efteranmälan i utbildningsportalen 

som du kan efteranmäla dig till.  

För att efteranmäla dig till SK-kurser behöver du ha ett personligt konto i 

utbildningsportalen. Om du redan har ett konto loggar du in med det. I annat 

fall måste du först skapa ett användarkonto. För att skapa användarkonto 

klicka på Logga in (högst upp till höger) för att där välja att skapa ett nytt 

konto. 

När du är inloggad använder du menyn för att söka efter kurser som du kan 
efteranmäla dig till. För att se dessa kurser kryssa i menyvalet SK-kurser med 
restplatser under rubriken Efteranmälan 

För att ansöka till en kurs klickar du på knappen Ansök längst ned på kurssi- 

dan. Sedan fyller du i ett ansökningsformulär eller uppdaterar dina tidigare 
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ifyllda uppgifter. Därefter kontrollerar Socialstyrelsen att den sökande är 

behörig och att ansökan är komplett. Kursgivaren skickar ut besked till de som 

har blivit antagna. 

Kursernas innehåll, målgrupper och 

kursintyg 

Kursgivarna ansvarar för kursernas innehåll och bestämmer målgruppen för 

kurserna. Delmålen i kursbeskrivningarna är angivna av kursgivarna. En kurs 

kan avse flera delmål. Det kan också finnas delmål som kan uppfyllas först 

efter att du gått flera olika kurser. 

Det är handledaren som har ansvar för att intyga att kompetensmålen är 

uppfyllda.  

Du måste ha full närvaro, godkänd examination och ifylld kursutvärdering, 

för att få ett kursintyg. 

Om du inte tillhör kursens målgrupp enligt kursbeskrivningen kan du inte få 
ut ett kursintyg med om uppfyllda delmål. 

Övrig praktisk information 

 SK-kurserna har ingen kursavgift, men en internatavgift kan förekomma.

 Kursdeltagaren ansvarar själv för att ordna med resa och logi i samband 
med kursen.

 Viss undervisning kan ske på kvällstid.

 Vissa kurser kräver att du genomför särskilda utbildningsmoment

inför fysiska kursmöten. Läs igenom informationen noga så att du

är väl förberedd.

 En kurs som inte får tillräckligt många deltagare kan komma att ställas in.

 Vårterminen sträcker sig från 1 januari till 31 juli, och höstterminen från 1 

augusti till 31 december. 



Bilaga 

Specialitetsgrupp Specialitetsnamn enligt SOSFS 2008:17 Specialitetsnamn enligt 2015:8 
Barn- och ungdomsmedicinska specialiteter Barn- och ungdomsmedicin Barn- och ungdomsmedicin 

Barn- och ungdomsallergologi Barn- och ungdomsallergologi 

Barnonkologi Barn- och ungdomshematologi och onkologi 

Barnkardiologi Barn- och ungdomskardiologi 

Barn- och ungdomsneurologi med habilitering Barn- och ungdomsneurologi med habilitering 

Neonatologi Neonatologi 

Bild- och funktionsmedicinska specialiteter Klinisk fysiologi Klinisk fysiologi 

Bild- och funktionsmedicin Radiologi 

Neuroradiologi Neuroradiologi 

Invärtesmedicinska specialiteter Endokrinologi och diabetologi Endokrinologi och diabetologi 

Geriatrik Geriatrik 

Hematologi Hematologi 

Internmedicin Internmedicin 

Kardiologi Kardiologi 

Lungsjukdomar Lungsjukdomar 

Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 

Medicinska njursjukdomar Njurmedicin 

Kirurgiska specialiteter 1 Barn- och ungdomskirurgi Barn- och ungdomskirurgi 

Kirurgi Kirurgi 

Kärlkirurgi Kärlkirurgi 

Plastikkirurgi Plastikkirurgi 

En grundregel är att legitimerade läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring och inte har någon svensk 

specialistkompetens sedan tidigare prioriteras före den som redan innehar bevis om specialistkompetens. Inom vissa 

specialitetsgrupper görs dock undantag från den regeln. Där kan man hamna i prioriteringsgrupp 1 även om man redan innehar 

ett specialistkompetensbevis. Dock endast om det är inom en närliggande specialitet inom specialitetsgruppen. Dessa 

specialiteter listas nedan. Den som innehar mer än ett specialistkompetensbevis sedan tidigare hamnar däremot alltid i 

prioriteringsgrupp 2. 



 

 Urologi Urologi 
 

Ortopediska specialiteter Handkirurgi Handkirurgi 

 Ortopedi Ortopedi 

Öron-, näs- och halssjukdomar med grenspecialiteter Öron-, näs- och halssjukdomar Öron-, näs- och halssjukdomar 

 Hörsel- och balansrubbningar Hörsel- och balansrubbningar 

 Röst- och talrubbningar Röst- och talrubbningar 

Psykiatriska specialiteter Barn- och ungdomspsykiatri Barn- och ungdomspsykiatri 

 Psykiatri Psykiatri 

 Rättspsykiatri Rättspsykiatri 

  



 

 

En grundregel är att legitimerade läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring och inte har någon svensk 

specialistkompetens sedan tidigare prioriteras före den som redan innehar bevis om specialistkompetens. Inom 

tilläggsspecialiteterna görs dock undantag från den regeln. Där kan man hamna i prioriteringsgrupp 1 även om man redan 

innehar ett specialistkompetensbevis. Nedan listas vilka specialiteter man får inneha specialistkompetens inom sedan tidigare 

och ändå hamna i prioriteringsgrupp 1 när man gör sin specialiseringstjänstgöring inom respektive tilläggsspecialitet. 

 

 

Specialitetsgrupp 
Specialitetsnamn enligt 
SOSFS 2008:17 

Specialitetsnamn enligt 
2015:8 

 

Tilläggsspecialiteter Allergologi Allergologi Allmänmedicin, Arbets- och miljömedicin, Barn- och ungdomsallergologi, 

Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Hematologi, Hud- och 

könssjukdomar, Internmedicin, Kardiologi, Klinisk immunologi och 

transfusionsmedicin, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterolgi och 

hepatologi, Njurmedicin, Öron-, näs- och halssjukdomar. 

  Arbetsmedicin Barn: Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Barn- 

och ungdomshematologi och onkologi, Barn- och ungdomskardiologi, 

Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Neonatologi. 

Enskilda: Allmänmedicin, Akutsjukvård, Arbets- och miljömedicin, Hud, 

och könssjukdomar, Infektionsmedicin, Onkologi, Reumatologi. 

Invärtes: Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Hematologi, 

Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi 

och hepatologi, Njurmedicin. 

Kirurgi: Anestesi och Intensivvård, Barn- och Ungdomskirurgi, 

Handkirurgi, Kirurgi, Kärlkirurgi, Obstetrik och Gynekologi, Ortopedi, 

Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi, Urologi, Ögonsjukdomar, Öron-, näs- och 

halssjukdomar, Hörsel- och balansrubbningar, Röst- och Talrubbningar 

Neurologi: Neurologi, Neurokirurgi, Rehabiliteringsmedicin. 

Psykiatri: Barn- och ungdomspsykiatri, Psykiatri, Rättspsykiatri. 

  Beroendemedicin Barn- och ungdomspsykiatri 

Psykiatri 

 Gynekologisk onkologi Gynekologisk onkologi Obstetrik och gynekologi 

Onkologi 



 

 Nuklearmedicin Nuklearmedicin Klinisk fysiologi 

Onkologi 

Bild- och funktionsmedicin 

  Palliativ medicin Barn: Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Barn- 

och ungdomshematologi och onkologi, Barn- och ungdomskardiologi, 

Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Neonatologi. 

Enskild: Allmänmedicin, Akutsjukvård, Hud, och könssjukdomar, 

Infektionsmedicin, Onkologi, Reumatologi. 

Invärtes: Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Hematologi, 

Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi 

och hepatologi, Njurmedicin. 

Kirurgi: Anestesi och Intensivvård, Barn- och Ungdomskirurgi, 

Handkirurgi, Kirurgi, Kärlkirurgi, Obstetrik och Gynekologi, Ortopedi, 

Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi, Urologi, Ögonsjukdomar, Öron-, näs- och 

halssjukdomar, Hörsel- och balansrubbningar, Röst- och Talrubbningar 

Neurologi: Neurologi, Neurokirurgi, Rehabiliteringsmedicin. 

Psykiatri: Barn- och ungdomspsykiatri, Psykiatri, Rättspsykiatri. 

  Skolhälsovård Allmänmedicin 

Barn- och ungdomsmedicin 

Barn- och ungdomspsykiatri 

 Smärtlindring Smärtlindring Barn: Barn- och ungdomsmedicin, Barn- och ungdomsallergologi, Barn- 

och ungdomshematologi och onkologi, Barn- och ungdomskardiologi, 

Barn- och ungdomsneurologi med habilitering, Neonatologi. 

Enskild: Allmänmedicin, Akutsjukvård, Arbets- och miljömedicin, Hud, 

och könssjukdomar, Infektionsmedicin, Onkologi, Reumatologi. 

Invärtes: Endokrinologi och diabetologi, Geriatrik, Hematologi, 

Internmedicin, Kardiologi, Lungsjukdomar, Medicinsk gastroenterologi 

och hepatologi, Njurmedicin. 

Kirurgi: Anestesi och Intensivvård, Barn- och Ungdomskirurgi, 

Handkirurgi, Kirurgi, Kärlkirurgi, Obstetrik och Gynekologi, Ortopedi, 

Plastikkirurgi, Thoraxkirurgi, Urologi, Ögonsjukdomar, Öron-, näs- och 

halssjukdomar, Hörsel- och balansrubbningar, Röst- och Talrubbningar 

Neurologi: Neurologi, Neurokirurgi, Rehabiliteringsmedicin. 

Psykiatri: Barn- och ungdomspsykiatri, Psykiatri, Rättspsykiatri. 



 

  Vårdhygien Infektionssjukdomar 

Klinisk bakteriologi och virologi 

  Äldrepsykiatri Geriatri

k 

Psykiatri 
 Akutsjukvård Akutsjukvård Barn: Barn- och ungdomsmedicin 

Enskild: Allmänmedicin, Arbets- och miljömedicin, Hud, och 

könssjukdomar, Infektionsmedicin, Onkologi, Reumatologi 

Invärtes: Internmedicin, Geriatrik 

Kirurgi: Anestesi och Intensivvård, Kirurgi, Obstetrik och Gynekologi, 

Ortopedi, Thoraxkirurgi, Ögonsjukdomar, Öron-, näs- och halssjukdomar 

Neurologi: Neurologi, Neurokirurgi, Rehabiliteringsmedicin 

Psykiatri: Barn- och ungdomspsykiatri, Psykiatri 



 

 

En grundregel är att legitimerade läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring och inte har någon svensk 

specialistkompetens sedan tidigare prioriteras före den som redan innehar bevis om specialistkompetens. Inom vissa 

specialitetsgrupper görs dock undantag från den regeln. Där kan man hamna i prioriteringsgrupp 1 även om man redan innehar 

ett specialistkompetensbevis. Inom nedanstående specialitetsgrupper görs dock inga sådana undantag. 

 

 

Specialitetsgrupp 
Specialitetsnamn enligt 
SOSFS 2008:17 

Specialitetsnamn enligt 
2015:8 

 

Kirurgiska specialiteter 2 Anestesi och intensivvård Anestesi och intensivvård 

 Obstetrik och gynekologi Obstetrik och gynekologi 

 Thoraxkirurgi Thoraxkirurgi 

 Ögonsjukdomar Ögonsjukdomar 

Laboratoriemedicinsk

a specialiteter 

Klinisk immunologi och 

transfusionsmedicin 

Klinisk immunologi och 

transfusionsmedicin 

 Klinisk kemi Klinisk kemi 

 Klinisk bakteriologi och virologi Klinisk mikrobiologi 

 Klinisk patologi Klinisk patologi 

Neurologiska specialiteter Klinisk neurofysiologi Klinisk neurofysiologi 

 Neurologi Neurologi 

 Neurokirurgi Neurokirurgi 

 Rehabiliteringsmedicin Rehabiliteringsmedicin 

Enskilda basspecialiteter Allmänmedicin Allmänmedicin 

 Arbets- och miljömedicin Arbets- och miljömedicin 

 Hud- och könssjukdomar Hud- och könssjukdomar 

 Infektionsmedicin Infektionssjukdomar 

 Klinisk farmakologi Klinisk farmakologi 

 Klinisk genetik Klinisk genetik 

 Onkologi Onkologi 

 Reumatologi Reumatologi 

 Rättsmedicin Rättsmedicin 

 Socialmedicin Socialmedicin 

 


