
ST-kontrakt

Kontrakt mellan Barn- och ungdomskliniken, X-stad sjukhus, och ST-läkaren XXXXXXXXXX 
gällande utbildning för erhållande av specialistkompetens i pediatrik.

Mål

Specialistutbildningen skall följa Sveriges läkarförbunds och Barnläkarföreningens målbeskrivning 
med fortlöpande revideringar.

XXXXXXXXXX har före tecknandet av detta kontrakt tillgodogjort sig följande tjänstgöring som 
skall inräknas inom specialistutbildningens ram:

Specialitet  Klinik Tid
Pediatrik  Barn- och ungdomskliniken, 

Y-berg
 XX månader

Specialistutbildningen beräknas vara fullgjord när målbeskrivningen är uppfylld, vilket antas mot-
svara 5 års heltidstjänstgöring. Preliminärt datum för fullgjord utbildning: 200X-XX-XX.

Utbildningsplan

Se bilaga 1.

Handledning 

Utbildningen sker under handledning och huvudansvarig är YYYYYYYYYY. Tid för personlig 
handledning skall avsättas i tjänstgöringsschemat för såväl ST-läkaren som handledaren med minst 
en halvtimme i veckan. Planerings- och utvecklingssamtal skall äga rum med huvudansvarig 
handledare minst två gånger per år.

Innehåll

Under utbildningen skall ST-läkaren beredas möjlighet att delta i de kurser och utbildningar ST-lä-
karen och handledaren anser nödvändiga för att utbildningsmålen skall uppfyllas; inklusive kurser i 
ledarskap, ekonomi och administration, IT-utbildning samt FoU-kurs. ST-läkaren skall också be-
redas möjlighet att delta i regionala och nationella möten för specialiteten. 

Tid avsätts i schemat för teoretiska studier med minst två timmar/vecka (en arbetsdag/månad). För 
eventuellt fördjupningsarbete avsätts tid motsvarande en månads heltidsarbete.

Om ST-läkaren önskar skriva specialistexamen skall följande erhållas:

• Minst tre veckors betald förberedelsetid.

• Ersättning för kostnader för resa och logi i samband med examen.

• Kvalificerad, schemalagd handledning under fördjupningsarbetet.

Finansiering

SK-kurser finansieras enligt förvaltningens centrala policy. Barn- och ungdomskliniken står vid 
övriga kurser för ledighet med lön, kursavgift, logi, traktamente där kost ej ingår i kursavgift, samt 
resor. 

Vid kategori 1-tjänstgöring utanför X-stad sjukhus finansieras tjänstgöringen av förvaltningen. Om 



delfinansiering sker av annan sjukvårdsförvaltning, tillfaller medlen X-stad. Under dessa perioder 
ersätter förvaltningen merkostnader för dubbelt boende, alternativt pendlingskostnader. Om det inte 
är möjligt att dagpendla ersätts hemresor varje vecka vid tjänstgöring i X-län och Y-län, varannan 
vecka i övriga landet. Traktamente utbetalas enligt gällande regler.

Vid tjänstgöring utomlands står barn- och ungdomskliniken för lön under minst tre månader. 
Resekostnad ersätts upp till ett belopp motsvarande resa till kategori 1-tjänstgöring inom landet. 
Förvaltningen ersätter merkostnader för dubbelt boende,  alternativt utbetalas traktamente enligt 
Skatteverkets regler.

ST-läkaren

ST-läkaren åtager sig att under sin specialistutbildning följa det uppgjorda utbildningsprogrammet 
samt medverka i klinikens normala sjukvårdande verksamhet, inklusive jourarbetet. ST-läkaren 
skall även medverka i forskning, verksamhetsuppföljning och undervisning som anses vara av bety-
delse för utbildningen.

Kontraktet gäller från och med 200X-XX-XX

X-stad 200X-XX-XX

................................................... ................................................... ...................................................
XXXXXXXXXX YYYYYYYYYY ZZZZZZZZZZ
ST-läkare Handledare Verksamhetschef


	ST-kontrakt
	Mål
	Utbildningsplan
	Handledning 
	Innehåll
	Finansiering
	ST-läkaren


