KONTRAKT FÖR SPECIALISTUTBILDNING I
PEDIATRIK
MÅLBESKRIVNING
Innehållet i ST-utbildningen skall följa Socialstyrelsens och BLF:s målbeskrivning för
specialistutbildning.

UTBILDNINGSPLAN
YYYYYY YYYYYYY (fortsättningsvis kallad ST-läkaren) har före tecknandet av detta kontrakt
(dvs före datum) genomfört följande moment under handledning som skall inräknas inom
specialistutbildningens ram.

Avd/med. område

Klinik

Handledare/Verks.chef

Tid

BAVA

3,5 mån

BOND

0,5 mån

PNUT

1,5 mån

Jour

4 mån (varav 3 natt)

introduktion

1 mån

Specialistutbildning inom ST-kontraktets ram påbörjas (datum)

Följande grundplan för placeringar inom specialiteten och sidoutbildningar skall gälla:

PLACERINGAR INOM PEDIATRIK
Avdelning och klinik
BAVA

Tidsåtgång
6 mån

BOND

6 mån

Neo-IVA

6 mån (3 VIN+3 US)

PNUT/Dagvården

2 mån

BUP

3 mån (ev viss del på VIN)

HAB

3 mån

Mottagning

4 mån

BVC

20-40 pass

SIDOUTBILDNING
Specialitet och tilltänkt klinik

Tidsåtgång

Infektion, ev ABL

2 mån

Verksamhetschefen ansvarar för att ST-läkaren erhåller placeringar enligt ovan. Ansvar för
finansiering av sidoutbildningen åligger verksamhetschef på hemkliniken.

UTLANDSTJÄNSTGÖRING
Utlandstjänstgöring kan utgöra del av utbildningen om nedanstående krav är uppfyllda.
Omfattning diskuteras i samråd med handledare och verksamhetschef.
Tjänstgöringen ska ha skett under handledning som en del av ett individuellt
utbildningsprogram, och ska ha lett till uppfylld delmålskompetens. Tjänstgöringen ska
också vara skriftligen intygad av inrättningens verksamhetschef.

HANDLEDNING
Utbildningen skall ske under handledning och till huvudansvarig handledare utses XXXX
XXXX. Huvudhandledaren skall föranstalta om engagemang av sidohandledare vid
sidoutbildning och vid behov inom de olika grenarna av specialiteten. Tid för personlig
handledning skall avsättas regelbundet och fortlöpande i tjänstgöringsschemat för såväl
handledaren som ST-läkaren med i genomsnitt 2 timmar per månad. Utsedd handledare ska
ha genomgått handledarutbildning.
Planerings- och uppföljningssamtal skall äga rum mellan ST-läkare, huvudhandledare och
verksamhetschef vid minst 1 tillfälle per år.

Huvudhandledare skall tillsammans med ST-läkaren ansvara för att givna
utbildningsrekommendationer följs. Verksamhetschefen ansvarar för att förutsättningar
bereds så att utbildningsplanen kan fullföljas och målbeskrivningen kan uppfyllas.

EXTERNA KURSER
Under ST-utbildningen avsätts sammanlagt minst 6 veckor för externa kurser av medicinsk
karaktär, inklusive SK-kurser. Arbetsgivaren står för kostnader inkluderande ledighet med
lön, logi och resor. Val av externa kurser sker i samråd mellan handledare och ST-läkare,
med godkännande av verksamhetschef, så att väsentliga huvudmoment i målbeskrivningen
täcks och samtliga kurskrav i målbeskrivningen uppfylls.
ST-läkaren ska utöver ovanstående tid för externa kurser, beredas möjlighet att också delta
i utbildningar som erfordras för uppfyllelse av målbeskrivningens delområden
ledarskapskompetens, kommunikativ kompetens och kompetens inom medicinsk vetenskap
och kvalitetsarbete.
ST-läkaren ska beredas möjlighet att delta i klinikens egna, och regionalt arrangerade,
pediatriska ST-utbildningar och möten.
Förutom ovanstående bör ST-läkaren beredas möjlighet att delta i hela eller delar av den
årliga nationella Barnveckan, vid BLF/BLU-möten, samt vid något tillfälle på Läkarstämman
på samma villkor som ovan.

LITTERATURSTUDIER OCH FÖRDJUPNINGSARBETE
Tid skall beredas för litteraturstudier med i genomsnitt 1 timme per vecka. ST-läkaren bör
planera inläsningstiden tillsammans med handledare och rapportera resultat till den samma.
Tid upp minst 10 veckor ska avsättas för ett vetenskapligt arbete enligt målbeskrivningen.
TId ska beredas för ett kvalitets- och utvecklingsarbete enl målbeskrivningen.
Ev kommer ST-läkaren att söka forskning inom ramen för doktorandtjänst under ST.

SPECIALISTEXAMEN
Om ST-läkaren önskar fullgöra specialistexamen skall följande erhållas:
1. Förberedelsetid med bibehållen lön minst 2 veckor före skriftlig examen.
2. Täckning av kostnader för logi och resa i samband med examen.
3. Handledning under fördjupningsarbetet.

JOURTJÄNSTGÖRING
ST-läkaren skall efter kortare inskolning delta i primärjoursarbetet.

TVISTER/REVIDERING
Parterna är överens om att utbildningsplanen kan komma att revideras till följd av ändrade
förutsättningar som ej kunnat förutses vid upprättandet. Både verksamhetschefen och STläkaren måste vara eniga om denna revidering.

................................................
Ort, datum

................................................
ST-läkare

................................................
Verksamhetschef

..............................................
Handledare

