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Rollen som studierektor

Studierektorn fyller 
en viktig funktion i 
läkarnas AT och ST.

Vill du läsa mer om 
studierektorer? 
På Läkarförbundets webbplats finns 
mer information.
www.lakarforbundet.se/studierektor

är du studierektor och
Vill ingå i nätVerket?
Kontakta Läkarförbundet,
e-post: ylva.oijvall@slf.se

Studierektorernas uppdrag i sjukvården blir allt viktigare. 
De har den övergripande kunskapen om AT- och ST-läkarnas 
kompetens-utveckling och i deras arbete ingår både att vara 
ett stöd för verksamhetschefer, handledare och ST-läkare. 
Studierektorn bör vara med och ta fram utbildningsprogram, 
utarbeta introduktionsprogram och se till att handledarna har 
relevant kompetens. En väl fungerande studierektorsfunktion 
höjer kvaliteten på läkarnas vidareutbildning och enligt Social-
styrelsens nya föreskrifter ska alla ST-läkare ha tillgång till en 
studirektor.

Stora variationer
Studierektorer finns idag inom de flesta landsting, men 
funktionen har utformats på olika sätt runt om i landet och 
befogenheter, resurser och ansvarsområden varierar kraftigt. 
Några svårighet för studierektorer kan vara brist på uppdrags-

beskrivning, befogenheter och schemalagd tid. Ofta kombineras 
uppdraget som studierektor med annan läkaranställning.

Inspirera varandra
För att utbyta erfarenheter med varandra, ge kunskap, stöd 
och inspiration driver Läkarförbundet ett studierektorsnät-
verk. Ett par gånger per år bjuder Läkarförbundet in del-
tagarna i nätverket till konferens. I början av maj samlades 
studierektorer från hela landet för att bland annat diskutera 
Socialstyrelsens nya föreskrifter för ST, behovet av en översyn 
av AT, SPUR-inspektioner samt studierektorsuppdraget.

Ett framkomligt sätt att arbeta är att sprida goda exempel 
mellan landstingen. För detta ändamål har studierektorerna en 
egen sida på Läkarförbundets webbplats: www.lakarforbundet.
se/studierektor. För även om förutsättningarna varierar så går 
det ofta att ta med sig bra idéer tillbaka till sin egen arbetsplats.


