
Nya ST - ett år efter införandet 
 



Uppföljning av utbildningsaspekter i ST 

•  Socialstyrelsens uppföljning av införandet av SOSFS 2008:17, 2010 (641 
svarande),  ST i teori och praktik  – en uppföljning av kvaliteten i läkarnas 
specialiseringstjänstgöring 

•  SYLF:s ST-enkäten 2015 (1401 svarande)  och 2016 (1158 svarande). Samma 
frågor som Socialstyrelsen kring självstudietid, genomförda utbildningsaktiviteter 
och handledning 

 



ST	  i	  teori	  och	  prak.k	  	  	  
–	  en	  uppföljning	  av	  kvaliteten	  i	  läkarnas	  specialiseringstjänstgöring	  	  

Socialstyrelsen	  2012 	   	   	   

73%	  närmare	  ¾	  ägnar	  mindre	  än	  en	  halvdag	  åt	  självstudier	  varje	  månad	  
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Hur mycket av din arbetstid har du i praktiken - oavsett vad som bestämts i 
din utbildningsplan/ditt utbildningsprogram - lagt ner på självstudier under de 

senaste tolv månaderna? (SYLF:s ST-enkät) 

2015	   2016	  
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Självstudietid i föreskriften 

 

SOSFS 2015:8 
3 § Den legitimerade läkare som genomgår specialiseringstjänstgöring (ST-
läkaren) ska ha ett utbildningsprogram som utgår från målbeskrivningen för 
specialiteten. Utbildningsprogrammet ska vara individuellt och omfatta den 
tjänstgöring och kompletterande utbildning som behövs för att uppfylla 
kompetenskraven i målbeskrivningen. 
Allmänna råd 
Det individuella utbildningsprogrammet bör innehålla 
– planerad intern och extern utbildning, 
– planerat deltagande i forsknings- och kvalitetsutvecklingsarbeten, och 
– planerad tid för regelbundna självstudier. 
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Ansvar för utbildningen 

 

SOSFS 2015:8 
5 § Studierektorn ska samordna den interna och externa utbildningen för 
ST-läkarna. 
Studierektorn ska ha 
1. specialistkompetens, och 
2. genomgått handledarutbildning. 
Allmänna råd 
Studierektorn bör utgöra en organisatorisk stödfunktion till verksamhetschef, 
handledare och ST-läkare. 
I studierektorns arbetsuppgifter bör ingå att 
– utarbeta introduktionsprogram för ST-läkarna, och 
– ta del av den bedömning som anges i 3 kap. 4 §. 
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Hur	  oKa	  har	  du	  haK	  handledning	  under	  de	  senaste	  tolv	  
månaderna?	  (SYLF:s	  ST-‐enkät)	  
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Handledning i föreskriften 

 

SOSFS 2015:8 
Handledning av ST-läkare 
1 § Handledning enligt 4 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) ska 
ges med utgångspunkt i det individuella utbildningsprogrammet. Den ska ges 
kontinuerligt i form av stöd och vägledning. 
Allmänna råd 
Handledningen bör planeras in i ordinarie tjänstgöringsscheman. 



Handledning i föreskriften 

 

SOSFS 2015:8 
Handledare 
2 § För handledningen ska utses en huvudansvarig handledare som 
ska ha bevis om specialistkompetens i den specialitet som ST-läkaren avser att 
uppnå, och 
ska ha genomgått handledarutbildning. 
Allmänna råd 
Den huvudansvariga handledaren bör tjänstgöra där ST-läkaren 
huvudsakligen genomför sin specialiseringstjänstgöring. 
Handledarutbildningen bör omfatta handledning, pedagogik, metoder för 
bedömning, kommunikation och etik. 


