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Kursbeskrivning 
 

 

Välkommen till kursen ”Att handleda ST-läkaren – handledarens ABC”. Med den 

här kursbeskrivningen vill vi ge dig som deltagare en uppfattning om vad du kan 

förvänta dig av kursen och hur stor insats kursen kommer att kräva. Du kommer 

att få inspiration och användbara verktyg! 

 

Kursstart  
Den 24 november 2016, kl.09.00, Vår Gård, Saltsjöbaden . OBS Kursen börjar 

med en två dagars internat (övernattning). Adress Ringvägen 6, Saltsjöbaden 

(www.vargard.se) 

 
Målgrupp 
Specialister i Psykiatri, Barn- och ungdomspsykiatri och Rättspsykiatri och ST-

läkare i dito som befinner sig i slutfasen av ST. 

 

Omfattning 
Kursen omfattar 4 heldagar (24-25 november med internat (övernattning) på Vår 

Gård, 30 november och 15 december). 

OBS! Före starten ska du intervjua en ST-läkare på temat: ”Hur är och vad gör 

en bra handledare? ” 

En skriftlig inlämningsuppgift tillkommer. Detaljerat schema delas ut vid 

kursstart. 

 

Tider och plats 
24 november -25 november- internat, Vår Gård; Saltjöbaden Vi börjar kl 9.00 

(skarpt) den 24 november och är klara kl 16.30 den 25 november. 

30 november kl 9.00-16.30. Plats: Utö, M 58 Karolinska Sjukhuset, Huddinge           

15 december kl 9.00-16.30 Plats: Utö M 58 Karolinska Sjukhuset, Huddinge 

 

 

Syfte 
Kursens syfte är att stärka din kompetens som huvudhandledare av ST-läkare. 

 

Den svenska specialistläkareutbildningen vilar i hög grad på en fungerande 

handledning. Handledaren ska vara mentor, advokat mot omvärlden, följa 

adeptens utveckling men även säkra kvaliteten på utbildningen genom att 

bedöma att adepten nått målen enligt ST-målbeskrivningen. 

 

 

 

http://www.vargard.se/


Innehåll 
Kursen innehåller följande teman: 

 

 Vad är huvudhandledning under ST och hur skiljer den sig från andra 

handledningsformer? 

 Vad handlar handledningen om. ”Reflection on action”, den reflekterande 

praktikern 

 Lärstilar och hur de påverkar handledning 

 Hur är och vad är en bra handledare?  

 Svåra situationer med adepten 

 Att ge och ta emot feedback 

 Målbeskrivning för ST och vad den innebär  

 Portfolio i  handledningsprocessen och som examinationsinstrument 

 Etik och handledning 

 Bedömning av ST-läkarens kompetens 

 

 

Arbetsformer 
Under kursen kommer det att ingå kortare föreläsningar och arbete i 

storgrupp. Huvuddelen av arbetet sker dock i smågrupper om 5-6 personer 

och du förväntas delta aktivt i gruppdiskussionerna.  

I samband med olika kursmoment kommer du att ges tid för att skriva ner 

dina reflektioner i en lärandelogg. Lärandeloggen kan sedan användas som 

ett hjälpmedel för din inlämningsuppgift och till dagliga reflektioner för ett 

fortsatt lärande framöver.  

 

 

Lärandemål 
Målet är att du, med utgångspunkt från kursens teoretiska och praktiska 

innehåll formulerar ett förslag om hur du kan utforma handledningen så att 

din adept kan uppnå yrkeskompetens. Förslaget inlämnas skriftligt. 

 

 

Kriterier för godkänt 
För att få godkänt på kursen krävs det att du lämnar in en skriftlig uppgift, 

där du reflekterar över din handledning utifrån teman: ”1- Jag som 

handledare. 2- En nystart med adepten 3- Bedömning av yrkeskompetens av 

min adept” Syftet med uppgiften är att bidra till din utveckling som ST-

handledare.   

Uppgiften ska omfatta max 2-3 sidor och ska vara elina.sarasalo@sll.se och 

thomas.eklundh@sll.se  tillhanda senast den 8 januari 2017 . Vid godkänd 

kurs kommer ett kursintyg att skickas till dig.  

 

För att bli godkänd på kursen krävs fullständig närvaro.  
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     Avgift 
Kursavgiften är 8 000 kr /deltagare. Vid förhinder kan plats överlåtas till en 

annan sökande från samma klinik utan extra kostnad.  

 

 

Anmälan 
Anmälan ska vara kurssekreteraren tillhanda senast den 16 oktober och 

anmälan är bindande. Besked till deltagarna skickas ut under v 42-43. 

Behöver du ytterligare upplysningar är du välkommen att ringa till 

kursansvariga Elina Sarasalo, mobilnr: 070-6167281 och Thomas Eklundh, 

mobilnr 070-484 5396. 

 
 
Kurslitteratur 
Under utbildningens gång kommer det att delas ut handouts med relevant 

information och en kurspärm.  
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ANMÄLAN 

Anmäl dig senast den 16 oktober 
OBS: anmälan är bindande!  

 
Jag anmäler mig till kursen ”Att handleda ST-läkaren- handledarens ABC” , som går 
följande dagar (heldagar) :24 november - 25 november, 30 november och15 
december. 
 

 

Namn ……………… Personnummer………………………….. 
 
Bostads eller arbetsplats adress……………………………………………. 
 
Postadress……………………………………………. 
 
Arbetsplats/klinik………………………………… 
 
Faktureringsadress………………………………….. 
 
Tel. Arbete………………..  Mobil………….. 
 
e-mail …………………………….. 
 
Särskild kost    ja       nej       …………………………………….. 
 
 
Anmälan insändes per mail till 
 

Åsa Deemus  
asa.deemus@sll.se 
 
Centrum för psykiatri forskning, Stockholm  
Norra Stationsgatan 69, plan 7 
113 64 Stockholm 
 
Information: En förutsättning att kursen ges är att vi får 
tillräckligt många sökande 

mailto:asa.deemus@sll.se

