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M ålbeskrivningsarbete, kontinuerlig
kompetensvärdering samt målet höjd
kvalitet i läkarnas nya specialiserings-
utbildning nödvändiggör en studierek-

torsfunktion, detta för att den övergripande plane-
ringen av specialistutbildningen ska fungera. I över-
synen av läkarnas specialistutbildning konstaterades
att det fanns behov av att tydliggöra studierektors-
funktionen. Under lång tid har detta även begärts av
studierektorerna själva.

Sveriges läkarförbund och Svenska läkaresällska-
pet har därför genomfört ett gemensamt arbete för
att definiera studierektorns arbetsuppgifter, an-
svarsområden och befogenheter liksom kompetens
och förslag till utbildning. Arbetet har fordrat en
analys av hela vidareutbildningsprocessen. Syn-
punkter har hämtats från studierektorer, Sylf, Sveri-
ges Kommuner och Landsting samt Socialstyrelsen.
Slutsatserna finns nu i en policy med titeln »Studie-
rektorn som central aktör i läkarnas AT och ST«.

D en som idag vanligen benämns »studierek-
tor« är den som har den övergripande kun-
skapen om AT- och ST-läkarnas kompe-
tensutveckling. Personen ifråga har ofta en

mer oberoende ställning än handledaren gentemot så-
väl verksamheten som AT- och ST-läkaren. Studierek-
torerna har möjlighet att jämföra lokala och regionala
kompetenskrav med de nationella. Detta ökar möjlig-
heten för en likvärdig bedömning av AT- och ST-läkare. 

Handledarnas roll har samtidigt förskjutits till att
vara mer rådgivande och stödjande än bedömande och
granskande. Handledarna har stött den utvecklingen,
då den dubbla rollen upplevts som ett dilemma. 

I utredningen om läkarnas specialistutbildning
framförde också vissa landsting att den externa be-
dömningen borde göras av en objektiv sakkunnig,
t ex en studierektor. Dessa tankegångar kom även
från specialitetsföreningar och -sektioner. 

Läkarnas organisationer anser därför att det ska
vara studierektorn som tillsammans med verksam-
hetschefen intygar att ST-läkarna uppnått specialist-
kompetens. Detta ska ske i samråd med handledaren.
Handledarens roll kan därmed förskjutas till att om-
fatta utvecklingsstöd och evaluering utifrån utbild-
ningsplan och målbeskrivning. 

N är det gäller läkarnas allmäntjänstgöring
menar Läkarförbundet och Läkaresäll-
skapet att det framöver bör vara AT-stu-
dierektorn som tar det övergripande an-

svaret för enskilda AT-läkares sammanhållna kompe-
tensutveckling. Verksamhetschefen ska samråda med

AT-studierektorn innan han/hon intygar om god-
känd tjänstgöring.

Läkarnas organisationer anser vidare att studie-
rektorn ska vara en specialistkompetent läkare. För
att kunna fullgöra och utveckla uppdraget behöver
studierektorn, förutom att ha intresse för frågor om
kompetensutveckling, ha olika sorters ledningskom-
petens. Detta är viktigt eftersom studierektorn  arbe-
tar såväl gentemot den enskilde AT- eller ST-läkaren
som mot hela AT- och ST-läkargruppen, men också
mot handledare och verksamhetschefer. 

Studierektorn ska vara delaktig i hela utbildnings-
processen, och för att värna opartiskheten bör inte
studierektorn ha personal- eller löneansvar för AT-
och ST-läkarna. Den tid som avsätts för studierek-
torsuppdraget ska preciseras inom ramen för fast-
ställd arbetstid. Studierektorsuppdraget ska betrak-
tas som meriterande.

B eroende på sjukhusets eller primärvårds-
områdets storlek och organisation kan det
även finnas behov av en övergripande stu-
dierektor. I dennes arbetsuppgifter ingår

bl a att samordna sjukhusets eller primärvårdsområ-
dets samtliga AT- och ST-läkares utbildning. Övergri-
pande studierektor och studierektor måste kunna
driva utbildningsfrågor självständigt, vilket förutsät-
ter ett tydligt mandat och egen budget. 

För att säkra kvaliteten i den nya specialistutbild-
ningen föreslog Socialstyrelsen i sin utredning att den
tillsammans med Nationella rådet ska stödja studie-
rektorsfunktionen. Ett annat förslag var att sjuk-
vårdshuvudmännen fortlöpande bör värdera behovet
av studierektorsbefattningar,  för att skapa en hel-
täckande studierektorsfunktion som ger stöd till
verksamhetschefer, handledare och ST-läkare under
utbildningen. 

Ett steg i rätt riktning är att alla parter som invol-
veras i läkarnas AT och ST sluter upp kring Läkare-
sällskapets och Läkarförbundets gemensamma för-
slag. Därigenom kan vi få en nödvändig förstärkning
och ett förtydligande av studierektorsrollen – allt
med målet att uppnå en förbättrad vidareutbild-
ningsprocess.
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Kom till Läkarförbundets och
Läkartidningens gemensamma
monter (B06:02) vid Medicinska
riksstämman i Göteborg! 

Där kan ni träffa företrädare
för förbundet, tidningen och Me-
dicine studerandes förbund, som
svarar på era frågor om verksam-
heten.

Där demonstreras också den

nya Kompetensportföljen – ett
verktyg för att samla all doku-
mentation om den egna utbild-
ningen och kompetensen på en
och samma plats. 

Passa också på att prova Läkar-
tidningens nya jobbsajt Karriär
och Arbete, ett samarbete med
internetmedicin.se.

Väl mött i Göteborg!

Kontaktuppgifter Sveriges läkarförbund: 
www.lakarforbundet.se, E-post: info@slf.se
Telefon: 08-790 33 00, Fax: 08-20 57 18 
Postadress: Box 5610, 114 86 Stockholm 
Besök: Villagatan 5, Stockholm

Väl mött i läkarnas egen monter!


