
För alla läkare 
under hela 
karriären



En nationell modell för 
Ledarskaps-ST

 Den medicinska utvecklingen går framåt snabbare än någonsin.
 Krävs ett mediciniskt ledarskap i utvecklingens framkant.
 Läkare - högsta medicinska kompetensen.
 Vårdkvalitet och resursutnyttjande påverkas positivt med läkare som 

chefer.
 Läkarförbundet vill se fler läkare som chefer och ledare. 



Varför behövs en nationell modell? 
 Vid en kartläggning som Läkarförbundet gjorde under 2020 

framkom att endast 3 av 21 regioner erbjuder Ledarskaps-ST. 
 Samtidigt visade kartläggningen att Ledarskaps-ST är ett bra 

sätt att lyfta fram och fånga upp unga läkare som visar anlag 
för eller är intresserade av en framtida karriär som chef eller 
ledare.

 Modellen är tänkt att fungera som ett ramverk för regionerna 
med delar som förbundet anser ska ingå i ett Ledarskaps-ST-
program. 



Ledarskaps-ST-kontrakt 
Programtid – Normtid 12 månader, utöver 
ordinarie ST. 
Mentor – personlig mentor under hela 
programtiden. 
Utbildningsprogram – arbeten, kurser, praktiker 
samt seminarier. 
Studietid – avsatt tid per månad. 
Lön – specialistläkarlön vid tidpunkten då ordinarie 
ST skulle ha slutförts.  



Utbildningsprogram 

 Kurser och seminarier

 Förbättringsarbete 

 Chefs- och ledarskapspraktik

 Chefsnätverk 



Efter genomgånget program ska 
ST-läkaren: 

 ha fördjupad kunskap inom ekonomi, 
ledarskap, pedagogik, sjukvårdens 
organisation och styrning samt 
verksamhetsutveckling, 

 kunna tillämpa de förvärvade kunskaperna 
i praktiken. 



Hur ser det ut 1 år senare?  
 Vid en fråga utskickad till samtliga regioner uppgav 2 regioner 

att de erbjuder Ledarskaps-ST. 
 5 regioner anger att förbundets nationella modell bidragit till att 

diskussioner nu förs om att införa Ledarskaps-ST. 
 Samtidigt anger flera regioner att de i stället erbjuder/förordar 

tvärprofessionella ledarskapsprogram som riktar sig till 
samtliga yrkeskategorier.  



Broschyren finns att ladda ner på 
www.slf.se. 

För frågor kontakta Jonas Lilleberg Eriksson
jonas.lilleberg.eriksson@slf.se. 

http://www.slf.se/
mailto:Jonas.lilleberg.eriksson@slf.se
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