ST-KONTRAKT
Överenskommelse träffad mellan NN, verksamhetschef, klinik, sjukhus/vårdcentral, NN,
studierektor, NN handledare och NN, ST-läkare.

Mål
Specialiseringstjänstgöringen syftar till att ST-läkaren skall uppfylla Socialstyrelsens
målbeskrivning/målbeskrivningar och därmed uppnå specialistkompetens i basspecialitet och
grenspecialitet/tilläggsspecialitet. Verksamhetschef och handledare är ansvariga för att utfärda
intyg om uppnådd specialistkompetens enligt utbildningsmålen.
Specialisttjänstgöringen påbörjas ……… (datum) och beräknas vara fullgjort ……… (datum) för
baspecialitet, samt ………. (datum) för grenspecialitet/tilläggsspecialitet. ST-läkaren tillgodräknar sig
6 månaders tjänstgöringstid av sin disputation, under förutsättning att
målbeskrivningen/målbeskrivningarna är uppfyllda.
ST-läkaren åtar sig att delta i klinikens normala verksamhet och utvecklingsarbete samt
jourverksamhet enligt klinikens rutiner. Moderkliniken ansvarar för att förutsättningar i form av tid
och resurser bereds i enlighet med ST-kontraktet så att ST-läkaren kan uppfylla
målbeskrivningen/målbeskrivningarna inom de tidsramar som detta kontrakt stipulerar.

Handledning
Till huvudhandledare utses handledare, befattning. Det avsätts x timme/timmar varje/varannan
vecka i tjänstgöringsschemat för både ST-läkare och handledare för personlig handledning.
Handledarsamtalen genomförs och dokumenteras i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd (SOSFS 2008:17, 3 kap 7§). Utvärdering av ST-läkarens kunskaper ska ske regelbundet i
enlighet med målbeskrivningen/målbeskrivningarna. Huvudhandledaren ska vara behjälplig med att
utse sidohandledare vid sidoutbildningar.

Tjänstgöringsplan
A. Placeringar
1. Moderklinik
Moderklinik för specialiseringstjänstgöringen är NN klinik, NN sjukhus/vårdcentral.
Sidoutbildning fullgörs vid NN sjukhus/NN ort och NNsjukhus/NN ort, för att uppnå kompetens
som inte kan erhållas på moderkliniken.
2. Tidigare fullförda placeringar
ST-läkare har tidigare fullfört följande placeringar under handledning, vilka ska inberäknas i
specialisttjänstgöringen:
Befattning

Klinik, sjukhus/vårdcentral, ort

Datum – datum

Handledare, befattning

Befattning
Datum – datum

Klinik, sjukhus/vårdcentral, ort
Handledare, befattning

3. Placeringar
Placeringar vid moderkliniken och sidoutbildningar fullgörs enligt utbildningsprogrammet.
Detta ska revideras regelbundet samt godkännas av huvudhandledare och verksamhetschef
4. Finansiering av sidoutbildning
Moderkliniken finansierar sidoutbildningen/utbildningarna både vid tjänstgöring på och
utanför hemmasjukhuset. ST-läkaren bibehåller full lön och kompenseras fullt ut av
moderkliniken för ökade kostnader i samband med tjänstgöringen, till exempel för dubbelt
boende och resor. ST-läkare ska erbjudas resa hem dagligen/varje helg. Vid tjänstgöring på
närliggande sjukhus/vårdcentral ska ST-läkaren beredas möjlighet att resa på arbetstid.

B. Forskning
ST-läkaren har rätt att disponera minst x dagar/år för forskning med/utan lön.

C. Utlandstjänstgöring
ST-läkaren kan tillgodoräkna sig x månader sidoutbildning i utlandet, under förutsättning att
Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2008:17, 6 kap, 2§) uppfylls. Utlandstjänstgöring planeras
i samråd med huvudhandledaren. ST-läkaren bibehåller full lön och kompenseras fullt ut av
moderkliniken för ökade kostnader i samband med tjänstgöringen, till exempel för dubbelt
boende och resor.

Utbildning
A. Teoretiska utbildningsmoment
ST-läkaren ansvarar för sin teoretiska vidareutbildning, som planeras i samråd med
handledaren.
1. Litteraturstudier, fördjupningsarbeten och intern utbildning
Det ska avsättas minst x timmar/vecka alternativt x veckor/år för egna litteraturstudier i STläkarens tjänstgöringsschema.
Därtill ska minst x veckor avsättas för ett individuellt skriftligt arbete enligt vetenskapliga
principer och ett kvalitets- och utvecklingsarbete enligt målbeskrivningen. Ämnet för arbetet
bestäms i samråd med huvudhandledaren. (Om förbättrings- och utvecklingsarbetet sker
enligt vetenskapliga principer kan det redovisas skriftligt och individuellt och därmed uppfylla
kraven på båda arbetena.)
ST-läkaren deltar i klinikens ordinarie internutbildning.

2. Litteratur
Moderkliniken ska tillhandahålla referensbibliotek. ST-läkaren får disponera x kr för inköp av
nödvändig litteratur. Handledaren ska vid behov ge litteraturanvisningar.

3. Kurser
Under specialisttjänstgöringen avsätts minst x dagar/år för IPULS-granskade, eller på annat
sätt kvalitetssäkrade, nationella/internationella kurser. Moderkliniken står för lön, resor,
logi och eventuell kursavgift. Kurserna väljs i samråd med huvudhandledaren. (Speciella
kurser som inte kan anses ingå i en ordinär ST bör anges här.)
4. Kongresser/möten
ST-läkaren ska under sin specialisttjänstgöring beredas tillfälle att delta i minst x
internationella och minst x nationella kongresser/konferenser/möten/år/under
specialisttjänstgöringen. Moderkliniken betalar lön, resa, logi och eventuell deltagaravgift.

Utbildningssamtal, medarbetarsamtal
Utvecklingssamtal mellan ST-läkare och studierektor hålls minst 1-2 gånger
Medarbetarsamtal mellan ST-läkare och tillämplig chef hålls minst 1-2 gånger årligen.

årligen.

Ort och datum______________________________________________________________________

Namn, ST-läkare

Namn, handledare

Namn, Verksamhetschef, klinik, sjukhus/VC

Namn, studierektor

Bilaga 1: utbildningsprogram
Bilaga 2: målbeskrivning basspecialitet
Bilaga 3: målbeskrivning sidospecialitet/grenspecialitet
Bilaga 4: tjänstgöringsbevis för tidigare fullförda placeringar

