Specialisttentamen Internmedicin 2022
Det krävs medlemskap i SIM för anmälan och det utgår en kostnad på 1000kr för skrivningen som
faktureras dig som anmäler deltagande.
Provet består av 80 fristående frågor med 5 svarsalternativ. Frågorna täcker alla delar av internmedicin
och utgår ifrån Socialstyrelsens målbeskrivning i internmedicin samt SIM:s rekommendationer.
Testet består av flervalsfrågor och görs enskilt utan hjälpmedel. Mobiltelefon och dylikt får inte
användas och mobiltelefoner skall vara avstängda under hela provet.
Endast föranmälda deltagare bereds plats vid skrivningen. Efteranmälningar på plats kan ej göras då
samtliga deltagare får personliga konton för skrivningen.
Tid: 3/10 2022 kl 13.30-16.30
Lokal: Elite Park Avenue Hotel Göteborg, Kungsportavenyn 36-38 (på SIM-veckan)
Specialisttentamen kan skrivas av alla ST-läkare i internmedicin med ca 4 års klinisk tjänstgöring eller
mer. Givetvis är även färdiga specialister i internmedicin välkomna att delta för att bekräfta sin
kunskapsnivå.
SIM rekommenderar att ST-läkare ges ca 2 veckors inläsningstid inför skrivningen.
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Du ska ta med en egen bärbar dator. Du ska använda Google Chrome som webbläsare. Nätverk
finns på plats. Du ska logga in med den mailadress du angett i anmälan. Lösenord fås på plats.
Besvara alla frågor genom att klicka för det alternativ som du anser är mest korrekt.

Man får 1 poäng för rätt svar och 0 för fel svar eller vet ej.
Du kan navigera igenom frågorna genom att använda panelen högst upp till vänster och kan
således välja turordning.
Du kan bara fylla i och svara på varje fråga en gång.

Du kan markera en fråga med “flagga”, för att lättare återfinna den om du vill återvända till
frågan senare efter att ha besvarat andra frågor före denna.
Kunskapstestet har en tidsgräns på 3 timmar. Du kan bara genomföra kunskapstestet en gång
på denna inloggning.
Välj svara för att lämna in ditt svar på kunskapsprovet. Du får efter testet ett preliminärt resultat
och efter några dagar får du definitivt besked om resultatet.
Gräns för godkänt resultat är >65%.
Efter godkänt kunskapstestet kommer du att erhålla ett diplom i pdf-format från Svensk
Internmedicinsk Förening.
När du uppvisar ett godkänt specialistbevis i Internmedicin från Socialstyrelsen kan du få en
brosch från SIM med texten “Specialistläkare Internmedicin”. Maila kopia på specialistbeviset
och kontaktuppgifter om leveransadress enligt instruktioner från styrelsen

