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Handledningsöverenskommelse för ST-läkare allmänmedicin 

   

  
 

INLEDNING 

 

Överenskommelse enligt nedan har ingåtts mellan 

 

 
, ST-läkare och 

 
, huvudansvarig handledare 

 

TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

 

Handledarens åtagande: 

 

• att tillsammans med min adept göra en detaljerad individuell utbildningsplan för 

ST 

• att fortlöpande bedöma och dokumentera min adepts kompetens och 

professionella utveckling 

• Bedömning planeras ske genom:  Vilka bedömningsmetoder? När? 

• att fortlöpande följa upp bedömningar av min adepts kompetens från kliniska 

handledare och instruktörer, exempelvis vid sidotjänstgöringar 

• att stödja min adept vid tjänstgöring på annan klinik så att kompetensmålen 

enligt målbeskrivningen uppnås 

• att ansvara för en fungerande handledarrelation 

• att hålla regelbundna handledningssamtal med ST-läkaren, avsatt tid för 

handledning en timme per vecka 

• att ha dels egna medsittningar med min adept, dels verka för att medsittning 

möjliggörs med den aktuella kliniska handledaren 

• genomföra årligt avstämningssamtal med min adept med rapportering till ST 

studierektor. Genomgång av utbildningsplan och periodplanering. 

• att tillsammans med ST-läkaren ansvara för dokumentering av 

handledarsamtalen 

• att söka stöd hos ST-studierektor eller verksamhetschef om problem uppstår i 

relationen med min adept, eller av dennes uppfyllelse av målen 

• att intyga ST-läkarens genomförda utbildningsaktiviteter, uppfyllelse av 

kompetensmål samt uppnådd specialistkompetens vid ansökan om 

specialistkompetens 

• att stödja och följa upp ST-läkarens teoretiska inlärning inkl. självstudier 

• att delta i handledarseminarier och uppdatera handledarutbildning vb 
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Handledningsöverenskommelse för ST-läkare allmänmedicin 

   

  
 

 

 

 

ST-läkarens åtagande: 

 

• att utifrån målbeskrivningen göra en individuell utbildningsplan, och 

återkommande revidera denna, med hjälp av min handledare, och med stöd av 

ST-studierektor. Delta i startseminarium 

• att genomföra den individuella utbildningsplanen och följa upp den årligen 

• att hålla regelbundna handledningssamtal med min handledare, och att 

dokumentera dessa 

• att fortlöpande utföra självvärdering av kompetens, mot målen i målbeskrivning 

och utbildningsplan 

• att bli föremål för fortlöpande och formaliserad bedömning av kompetens, från 

min ST-handledare och de aktuella kliniska instruktörerna enligt 

överenskommelse se handledares åtaganden. 

• att ha ansvar för min kompetensutveckling och för att dokumentera den 

• att redovisa genomförda utbildningsaktiviteter för min handledare 

• att ha ansvar för en fungerande handledarrelation 

 

 

 

 

   

Ort  Datum 

   

ST-läkare  Huvudansvarig handledare 

 

 


