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Handledningsöverenskommelse - ny ST 
 

Mellan…………………………………………….. ST-läkare    på    ..........................……………………………… 
Och…………………………………………………. ST- handledare 
 
 
 
 
Handledarens åtagande: 
 

- att ansvara för en fungerande handledarrelation 
- att hålla schemalagda handledningssamtal med ST-läkaren motsvarande minst en 

timme/kalendermånad. Samtalen sker i lämplig lokal med stängd dörr och helst med 
avstängda mobiler och sökare 

- att stödja min adept i utformning av ST-plan 
- att stödja min adept vid tjänstgöringar så att kompetensmålen uppnås 
- att stödja min adept i att välja lämpliga kurser för att nå kompetensmålen 
- att stödja min adept i att hitta handledare till arbetet enligt vetenskapliga principer 
- att stödja min adept i att hitta lämplig kvalitetsarbete 
- att stödja min adept i att regelbundet dokumentera sin kompetensutveckling 
- att följa upp bedömningar av min adepts kompetens själv och från kliniska 

handledare. 
- att ha dels egna medsittningar med min adept dels verka för att medsittning 

möjliggörs med den aktuella kliniska handledaren 
- att stödja min adept att göra självvärdering av kompetens 
- att delta i årligt avstämningssamtal med studierektorn och min adept 

 
ST-läkares åtagande: 
 

- att ansvara för en fungerande handledarrelation  
- att hålla schemalagda handledningssamtal med ST-handledaren motsvarande minst 

en timme/kalendermånad. Samtalen sker i lämplig lokal med stängd dörr och helst 
med avstängda mobiler och sökare 

- att upprätta förslag till egen ST-plan med stöd av min ST-handledare och 
studierektor 

- att verka för att under tjänstgöringarna kompetensmålen uppnås 
- att själv aktivt söka lämpliga kurser för att nå kompetensmålen 
- att ta initiativ till att hitta handledare för arbetet enligt vetenskapliga principer och 

utföra det 
- att ta initiativ till att hitta och utföra kvalitetsarbetet 
- att ha ansvar för min kompetensutveckling och för att dokumentera den 
- att bli föremål för fortlöpande bedömning av kompetens från min ST-handledare och 

de aktuella kliniska handledarna 
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- att verka för egna medsittningar både med min ST-handledare och med min aktuella 
kliniska handledare 

- att fortlöpande utföra självvärdering mot kompetensmålen 
- att delta i årligt avstämningssamtal med studierektorn och handledaren 

 
 
 
 
 
 
 
Vi har läst och accepterat dessa åtagande och kommer att göra vårt bästa för att leva upp 
till detta. 
 
(plats) ……………………………………, den     …………………. 
 
 
……………………………………………………………..  ……………………………………………………………..  
 
ST-läkare      ST-handledare 


