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Denna manual har tagits fram av Primärvårdens utbildningsenhet i Västra 
Götalandsregionen. Syftet är att ge en överblick över dina uppgifter som ST-handledare i 
allmänmedicin.

Fylligare information om styrande dokument som gäller för ST i allmänmedicin, 
nationellt och regionalt återfinns på vår hemsida. 

Studierektorerna för ST i allmänmedicin 

Västra Götalandsregionen 

2020-05-11 



Handledare för ST Allmänmedicin skall 
 vara specialistläkare i allmänmedicin.

 ha adekvat handledarutbildning med dokumenterad erfarenhet av
läkartjänst i primärvårdsverksamhet minst två år samt omfattande
hela det uppdrag som ingår i VGPV.

 ha adekvat konsultationsutbildning.

 arbeta på samma enhet som sin ST-läkare och med tillräcklig
närvaro för att följa och bedöma ST-läkarens utveckling.

 stödja samt kontinuerligt bedöma sin ST-läkare med på förhand
kända och av VGR rekommenderade metoder, för att kunna följa
progression mot färdig specialist.

 kontinuerligt dokumentera handledning och bedömning.

 intyga ST-läkarens kompetens vid specialistansökan.



I handledaruppdraget ingår 
 att ha genomgått grundläggande handledarutbildning innefattande

handledning, pedagogik, metoder för bedömning, kommunikation
och etik.

 minst en timme schemalagd individuell handledning per vecka.
Skilj handledning från medicinsk instruktion.

 handledartiden bör utökas om handledare/studierektor bedömer att
så erfordras utöver handledningstid för för- och efterarbete
innefattande genomgång av ST-läkarens journaler, remisser, lab-
prover och intyg för att kunna ge återkoppling till ST-läkaren.

 att hålla sig uppdaterad på hemsidan:
www.vgregion.se/pue

 att göra först i ST, delta i startseminarium och upprätta
utbildningsplan tillsammans med ST-läkaren och studierektorn.

 att delta i mittvärdering och specialistkollegium, ge feedback
utifrån bedömningsmallar och skriva årliga handledarutlåtanden i
ST-forum.

 att regelbundet tillsammans med ST-läkaren inventera behov av
och planera för kurser och sidotjänstgöringar utifrån ST-läkarens
utbildningsplan och målbeskrivningen.

 att medverka i sist i ST.

 att delta i av studierektor anordnade handledarträffar samt
regelbunden fortbildning för handledare.

Ovanstående innebär att 10% av en heltidstjänst behöver avsättas för handledning av en 
ST-läkare. 



Checklista för handledning 

Varje 
gång 

Minst 
var 3:e 
månad 

1. Vad behöver ST-läkaren ta upp idag? X 

2. Vad behöver handledaren ta upp idag? X 

3. Dagens planerade ämne? X 

4. Feedback X 

5. Finns tid för nästa träff? X 

6. Vad skall vi göra nästa gång? X 

7. Genomgång av utvalt medicinskt delmål
utgående från målbeskrivningen och den
individuella utbildningsplanen

X 

8. Etik – diskussion X 

9. Kommunikation med patient/anhöriga X 

10. Samarbete med personal/kollegor X 

11. Reflektion kring handledningen X 

12. Bedömning enligt VGR:s bedömningsmallar
genom medsittning/video
www.vgregion.se/handledning-STA

X 



Handledningsmodell 

Under året 

o Konsultation

o Kliniska färdigheter

o Praktiska färdigheter

o Fallbaserad diskussion

Regelbundet 

o Kursplanering

o Planering
sidoutbildning

o Genomgång
utbildningsplan

o Specialistkollegium

o Handledarutlåtande

o Avstämning årligen
med ST/HL/SR

o Handledarträffar

Handledarutlåtande Specialistkollegium 
Startseminarium 
Upprätta utb.plan 
Först i ST 

Specialistkollegium 

Mittvärdering 
Teambaserad feedback 
Specialistkollegium 

Specialistkollegium 

Sist i ST 

Handledarutlåtande 

Handledarutlåtande 

Handledarutlåtande 

Handledarutlåtande 

Specialist i Allmänmedicin 
Specialistexamen 

År 5 

År 4 

År 3 

År 2 

År 1 



Läs mer: www.vgregion.se/pue 
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