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Klargörande från Socialstyrelsen angående handledning av 

ST-läkare  

Efter en skriftväxling om möjligheten till handledning av ST-läkare på distans mellan 

företrädare för Norrlandstingen och företrädare för Socialstyrelsen våren 2016 har 

uppfattningen varit att Socialstyrelsen inte tillåter att handledning av ST-läkare sker 

på distans.  

Under vintern 2017/2018 har Michael Bergström, handläggare på SKL och Lennart 

Moberg, samordnare landstinget i Västernorrland, fört en förnyad dialog med 

Socialstyrelsen i frågan. Dialogen resulterade i ett möte på Socialstyrelsen den 11 

januari 2018, då även hälso- och sjukvårdsdirektör Elisabet Fransson och 

divisionschef Primärvård Ulf Börjesson, Landstinget i Dalarna samt förbundsdirektör 

Mats Brännström, Norrlandstingens regionförbund medverkade. 

Vid mötet uttalade avdelningschef Sara Warglo och enhetschef Erik Magnusson att 

Socialstyrelsen är öppna för att distansöverbryggande teknik används vid handledning 

av ST-läkare och att det skriftliga ställningstagandet från 2016 inte gäller. 

Vid en uppföljande skriftlig fråga om hur Socialstyrelsen ser på möjligheten att 

använda distansöverbryggande teknik i handledningen av ST-läkare har Anna 

Krzymowska, samordnare för Socialstyrelsens nationella ST-råd, svarat som följer: 

”Härmed vill Socialstyrelsen förtydliga vad regelverket SOSFS 2015:8 säger 

om handledning.  

Socialstyrelsens föreskrift sätter ramen för ST. I föreskriften anges att ST ska 

ges under handledning. Det anges också i föreskriften vilken kompetens 

handledaren ska ha men det regleras inte vilken typ av handledning som ska 

ges.   

I föreskriften anges också att det är vårdgivaren som ansvarar för att det finns 

tillgång till handledare som motsvarar behovet av handledning.  

Socialstyrelsen har valt att inte närmare reglera formen för handledning 

eftersom behov och förutsättningar varierar och ST är en målstyrd utbildning. 

Det finns därför inget formellt hinder för handledning med 

distansöverbryggande teknik enligt SOSFS 2015:8.” 
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