
Läkarnas ST
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Förord

ST-läkare tjänstgör över hela landet, på sjukhus och vårdcentraler, offentligt och privat, 
med olika förutsättningar, utbildningsstrukturer och kunskap om ST. Gemensamt 
för alla dessa vårdgivare är att Socialstyrelsens regelverk ska uppfyllas för att ST-
läkarens tjänstgöring ska godkännas. Inte sällan kommer Läkarförbundet i kontakt 
med ST-läkare som har problem eftersom regelverket inte har följts. Detta kan bero 
på bristande förutsättningar, missuppfattningar och på att regelverket ger utrymme 
för tolkningar. 

Sveriges läkarförbund vill därför summera Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) i denna broschyr med 
syfte att ge en tydlig och kortfattad beskrivning av vilka krav som ställs i regelverket. 
Först ges en allmän beskrivning av regelverket, följt av en genomgång av kraven på 
olika aktörer; vårdgivare, verksamhetschef, studierektor, handledare och ST-läkare. 
Avslutningsvis följer Läkarförbundets rekommendationer för ST på en övergripande 
organisatorisk nivå. Marginalspalterna innehåller kommentarer från Läkarförbundet.

Sveriges läkarförbund  
31 oktober 2016
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Övergripande om regelverket

Ansvar för ST
Socialstyrelsen tar fram föreskrifter och allmänna råd för ST samt prövar ST-
läkarnas ansökan om specialistkompetens. Socialstyrelsen granskar inte kvaliteten 
på ST, däremot regleras det i föreskriften att ST ska granskas genom regelbundna, 
externa inspektioner. Vårdgivare som anställer ST-läkare ansvarar för att det finns 
förutsättningar att genomföra tjänstgöringen enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

Socialstyrelsens författningar
ST regleras av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd för läkarnas speciali-
seringstjänstgöring (SOSFS 2015:8) och målbeskrivningar som började gälla 1 maj 
2015. Det finns övergångsregler som gör det möjligt att fullgöra påbörjad ST enligt 
det tidigare regelverket, SOSFS 2008:17, under en övergångsperiod på 7 år om ST-
läkaren har fått legitimation före 1 maj 2015. Förutom Socialstyrelsens författningar 
har de flesta specialitetsföreningar liksom Läkarförbundet utfärdat rekommendatio-
ner som kompletterar och konkretiserar de föreskriftsreglerade målbeskrivningarna. 
Dessa rekommendationer är inte juridiskt bindande.

”Ska” och ”bör”
Det är skillnad på ska och bör. Föreskrifter är bindande regler och uttrycks med 
ska. Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur föreskrifterna kan eller 
bör tillämpas. De utesluter inte andra sätt att uppnå det som avses. De allmänna 
råden uttrycks med bör. De delar av målbeskrivningarna som finns under rubriken 
”Kompetenskrav” är föreskrifter förutom de delar där det står Allmänna råd. 
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Vårdgivare
Vårdgivare som vill anställa ST-läkare ska säkerställa att 
det finns förutsättningar i verksamheten att genomföra 
specialiseringstjänstgöring med hög och jämn kvalitet. 

Handledning och instruktion
Handledning innebär kontinuerligt råd och stöd med utgångs-
punkt från det individuella utbildningsprogrammet. Vårdgi-
varen ska ansvara för att det finns handledare som motsvarar 
behovet av handledning, och ska också se till att det finns 
medarbetare som fortlöpande kan ge instruktioner och åter-
koppling till ST-läkaren om verksamhetsspecifika tekniker och 
tillvägagångssätt. 

Utse studierektor
I vårdgivarens ansvar ingår att se till att ST-läkarna har 
tillgång till en studierektor. Det är vårdgivaren där ST-läkaren 
huvudsakligen gör sin ST som ansvarar för att det finns tillgång 
till en studierektor. 

Kvalitet och granskning 
Vårdgivaren ska säkerställa kvaliteten i ST genom att systema-
tiskt granska och utvärdera verksamheten så att den uppfyller 
kraven i Socialstyrelsens föreskrift.  ST ska även granskas och 
utvärderas av extern aktör. Det sistnämnda bör ske var 5:e år. 
Om granskningen visar brister, ska vårdgivaren åtgärda dessa.

SPUR, som samordnas av 
Läkarnas Institut för Profes-
sionell Utveckling i Vården 
(LIPUS), granskar kvaliteten 
på vårdgivarnas ST-utbildning 
genom inspektioner. 

Läs mer på www.lipus.se
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Verksamhetschef
Verksamhetschefen är den befattningshavare som svarar för 
verksamheten. Nedanstående ansvar gäller för den verk-
samhetschef där ST-läkaren har sin huvudsakliga placering.

Kompetenskrav på verksamhetschefen
Verksamhetschefen ska ha bevis om specialistkompetens i den 
specialitet som ST-läkaren ska uppnå. Om verksamhetschefen 
inte har det, ska uppdraget att bedöma ST-läkaren delegeras 
till en läkare som har den kompetensen. 

Utse huvudansvarig handledare 
Verksamhetschefen ansvarar för att en huvudansvarig hand-
ledare utses till ST-läkaren. Den huvudansvarige handledaren 
ska vara verksam där ST-läkaren huvudsakligen tjänstgör, ha 
specialistkompetens i den specialitet som ST-läkaren ska uppnå, 
och ha genomgått handledarutbildning. 

Upprätta individuellt utbildningsprogram
Verksamhetschefen ansvarar också för att ett individuellt ut-
bildningsprogram upprättas. Detta sker i samråd med stu-
dierektor, handledare och ST-läkare och revideras vid behov. 
Utbildningsprogrammet ska vara individuellt och omfatta den 
tjänstgöring och kompletterande utbildning som behövs för att 
uppfylla kompetenskraven i målbeskrivningen. 

Det är viktigt att handledare 
och verksamhetschef inte är 
samma person, eftersom det 
ska vara två personer med den 
specialistkompetens som ST-
läkaren ska uppnå, som bedö-
mer ST-läkarens kompetens 
och skriver under ansökan till 
Socialstyrelsen.
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Det individuella utbildningsprogrammet bör innehålla:

1. planerad intern och extern utbildning,
2. planerat deltagande i forsknings- och kvalitets- 

utvecklingsarbeten, och
3. planerad tid för regelbundna självstudier

Regelbundna utvecklingssamtal
Verksamhetschefen bör enligt föreskriften hålla regelbundna 
utvecklingssamtal med ST-läkaren. 

Gemensam bedömning av kompetensutveckling
Verksamhetschefen ska tillsammans med huvudansvarig hand-
ledare kontinuerligt bedöma ST-läkarens kompetensutveckling, 
med utgångspunkt i specialitetens målbeskrivning. Studie-
rektorn bör få ta del av bedömningarna och det individuella 
utbildningsprogrammet. Bedömningen ska dokumenteras och 
ligga till grund för det intyg om uppnådd specialistkompetens 
som ska utfärdas efter fullgjord specialiseringstjänstgöring, och 
som ska sändas in till Socialstyrelsen med resten av ansökan.

Bedömningen bör göras med på förhand kända och överens-
komna metoder, och om den visar att ST-läkaren inte uppfyller 
kompetenskraven, bör det leda till en åtgärdsplan.

 
Utbildningsprogrammet ska 
färdigställas så tidigt som möj-
ligt. Detta gäller även läkare 
som vikarierar innan de får en 
ST-tjänst, i de fall tjänstgöring-
en ska tillgodoräknas i ST. 
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Studierektor
Studierektorsrollen är viktig för den övergripande plane-
ringen och för att säkra kvaliteten på ST.

Kompetenskrav på studierektorn
Studierektorn bör ha relevant specialistkompetens och ska ha 
genomgått handledarutbildning.

Samordna utbildningar
Studierektorn ska samordna ST-läkarnas interna och externa 
utbildningar.

Organisatorisk stödfunktion
Studierektorn bör vara en organisatorisk stödfunktion till verk-
samhetschef, handledare och ST-läkare. I arbetsuppgifterna bör 
ingå att utarbeta introduktionsprogram för ST-läkarna.

Samråd vid intyg om specialistkompetens 
Verksamhetschef och huvudhandledare ska samråda med stu-
dierektor vid intygande om att ST-läkaren uppfyller målbe-
skrivningens krav, och sålunda har kvalificerat sig för intyg om 
uppnådd specialistkompetens. 

Studierektorn skriver inte under något intyg.

Att samordna externa och 
interna utbildningar kan vara 
att arbeta med övergripande 
planering av ST-läkarnas 
tjänstgöring och utbildning, 
anordna kursaktiviteter och att 
ha kontakt med enheter för si-
dotjänstgöring. 

En organisatorisk stödfunk-
tion kan konkret vara att se 
till att verksamhetschef och 
andra berörda förstår vilka 
regler och riktlinjer som gäl-
ler, eller att vägleda och stödja 
handledarna i deras handle-
daruppdrag.

En viktig förutsättning för att 
studierektorn ska lyckas med 
sitt uppdrag, är att det finns en 
tydlig och förankrad överens-
kommelse om vad som ingår 
i uppdraget – en skriftlig upp-
dragsbeskrivning. 

Sveriges läkarförbund har ett 
studierektorsnätverk vilka in-
bjudas till heldagskonferenser 
två gånger per år. Är du studie-
rektor och vill anmäla dig till 
nätverket kan ni göra det på 
förbundets hemsida. www.la-
karforbundet.se/studierektor.
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Handledare
Det finns huvudsakligen två handledarroller: 

1) Huvudansvarig handledare
Den huvudansvarige handledaren ska ha specialistkompetens i 
den specialitet som ST-läkaren planerar att uppnå. Handledaren 
ska också vara handledarutbildad – utbildningen bör omfatta 
handledning, pedagogik, metoder för bedömning, kommunika-
tion och etik. Den huvudansvariga handledaren bör tjänstgöra 
där ST-läkaren huvudsakligen genomför sin ST.

2) Handledare för specifik utbildningsperiod
ST-läkaren ska för varje tjänstgöringsperiod ha tillgång till en 
handledare. Det betyder att ST-läkaren ska ha en handledare 
lokalt på den arbetsplats där sidotjänstgöringen genomförs. 
Även denna handledare ska ha relevant specialistkompetens 
och vara handledarutbildad.

Fortlöpande handledning
Handledning ska ges fortlöpande med utgångspunkt i det 
individuella utbildningsprogrammet, och beskrivs i förskriften 
som stöd och vägledning. Handledningen bör planeras in i 
ordinarie tjänstgöringsschema.

Bedömning av ST-läkarens kompetens
Den huvudansvariga handledaren och den ansvarige verksam-
hetschefen ska i samråd med studierektorn, bedöma ST-läkarens 
kompetensutveckling kontinuerligt med utgångspunkt i mål-
beskrivningen för specialiteten och det individuella utbild-
ningsprogrammet. Handledare och verksamhetschef skriver i 
slutändan under ansökan om specialistkompetens.

Handledarrollen är ansvars-
full och kan både vara givande 
och krävande. Det är viktigt 
att handledaren får såväl tid 
som kompetensutveckling och 
stöd i sitt uppdrag. Kontinu-
erliga handledarträffar på ar-
betsplatsen är ett sätt att säkra 
kvaliteten i handledningen. 

Enligt Socialstyrelsens före-
skrift ska ST genomföras un-
der handledning. Att handled-
ningen inte sker på distans har 
flera fördelar, både ur ett pe-
dagogiskt- och patientsäker-
hetsperspektiv. Handledning 
på distans kan dock vara ett 
viktigt komplement, men det 
ska då vara under kortare och 
planerade perioder av tjänst-
göringen.

Det är viktigt att särskilja 
handledning och instruktion. 
Det förstnämnda är regelbund-
na samtal med utgångspunkt 
i ST-läkarens kompetens och 
målbeskrivningens krav. In-
struktion är råd och stöd som 
kan ges dagligen och av olika 
personer på arbetsplatsen. 
Båda dessa delar är väsent-
liga för patientsäkerheten 
och ST-läkarens kompetens-
utveckling.
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ST-läkare

Minst fem års heltidstjänstgöring
ST-läkaren ska genomgå ST under minst fem år. Om tjänst-
göringen genomförs på deltid, ska tiden förlängas så att den 
sammanlagt motsvarar heltid under minst fem år. Semester och 
jourkompensation ska räknas som tjänstgjord tid. 

Individuellt utbildningsprogram
ST-läkaren ska tillsammans med verksamhetschef, studierektor 
och handledare upprätta och revidera ett utbildningsprogram. 

Utbildningsaktiviteter
ST-läkaren ska med stöd och hjälp av andra aktörer i ST, ge-
nomföra klinisk tjänstgöring under handledning, kurser, kvali-
tets- och utvecklingsarbete, självständigt skriftligt arbete enligt 
vetenskapliga principer samt, där det framgår av målbeskriv-
ningen, auskultationer. 

ST-läkaren har ett stort eget 
ansvar för att planera och ge-
nomföra sin utbildning, men 
ska få god hjälp och stöttning 
av handledare, studierektor 
och verksamhetschef.

Ansvaret innebär att ST- 
läkaren har god kännedom 
om regelverket inklusive 
målbeskrivningen som ska 
uppnås, initierar planering av 
utbildningen liksom handled-
ning, ber om återkoppling och 
identifierar brister i ST eller i 
den egna kompetensen. 
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Läkarförbundets syn på ST i en föränderlig 
hälso- och sjukvård 

Planera helheten
Det är viktigt att på landstings- eller regionnivå ta fram övergripande riktlinjer och 
att säkerställa att alla delmål i ST täcks i utbildningskedjan. På lokal nivå ordnar 
sjukhuskliniker, vårdcentraler och privata vårdgivare med struktur och innehåll i 
ST. En väl fungerande kommunikation mellan landsting eller regioner och utförare 
är mycket viktig för att ST ska fungera så bra och smidigt som möjligt.

Organisatoriska förändringar i hälso- och sjukvård
Sker organisatoriska förändringar, exempelvis att det införs vårdval inom ett landsting, 
är det viktigt att beställaren (landsting eller region) ser över utbildningskedjan och 
tydligt och utförligt informerar privata vårdgivare i vårdval ifall de är skyldiga att 
ta emot ST-läkare för sidotjänstgöring och vad som i sådana fall gäller. Inga luckor 
och oklarheter i utbildningen bör uppstå!

Läkarförbundets rekommendationer för en väl fungerande ST på organisationsnivå 
är att:
 » Tydliggöra utbildnings- och forskningsuppdraget i beställningarna till 

sjukvården
 » Öka samordningen kring organisation, dimensionering, finansiering av 

ST-tjänstgöringen
 » Utveckla tydligare partnerskap mellan olika vårdgivare kring 

ST-tjänstgöringen
 » Beakta att olika specialiteter och olika landsting kräver olika lösningar
 » Beakta ersättningssystemens påverkan
 » Beakta att en fragmentiserad vård också har betydelse för ST-läkarnas 

arbetsvillkor
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Vad gör Sveriges läkarförbund?

Läkarförbundet arbetar på flera nivåer för att säkra och utveckla kvaliteten på ST:

 » Råd och information till enskilda medlemmar, såväl ST-läkare såsom 
handledare, studierektorer och verksamhetschefer

 » Påverkar myndigheter och regering bland annat genom att svara på remisser 
och delta i referensgrupper. Läkarförbundet finns i ST-rådet på Socialstyrelsen

 » Anordnar nätverk för studierektorer med två årliga konferenser

 » Information om ST genom bland annat material och föreläsningar

 » Bidrar till diskussion och samordning mellan specialitetsföreningarna 
(bland annat genom så kallat representantskap)

 » Genom att utreda aktuella frågor inom ST– exempelvis rapporten 
”ST i en föränderlig hälso- och sjukvård”

 » Driver granskning av ST och kursverksamhet genom LIPUS



Sveriges läkarförbund

Box 5610
114 86 Stockholm 
www.lakarforbundet.se 
08-790 33 00


