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Handledarutbildning för läkare - att stödja, utveckla och bedöma läkare under 

utbildning  

Kursprogram 2023 

Tider: Dag 1 kl. 08.30 – 16.00  
 Dag 2 kl. 08.30 – 16.00 
  
Målgrupp ST-läkare samt specialister inom samtliga specialiteter. 
 

Delmål/intyg ST-läkare 

 Kursen svarar mot kurskrav i Socialstyrelsens delmål a1 (SOSFS 

2015:8) samt Sta5 (HSLF-FS 2021:8) 

 Intyg lämnas efter genomförd godkänd kurs. För godkännande krävs 

närvaro och deltagande under hela kurstiden. 

 Specialister 

 Kursen uppfyller Socialstyrelsens krav på handledarutbildning för 

specialister för att få handleda ST-läkare. 
 

 

Förberedelser: Förberedande reflektionsfrågor 
 

 

Kontakt: Kontakta oss gärna om du har frågor! 
 

Ingegerd Hoff-Lindahl: 076-800 50 54, ingegerd@hofflindahl.se 
Mats Lindahl: 073-837 01 19, mats@hofflindahl.se  
 
 

 

Kursens kunskapsmål 

• Analysera adeptens lärandebehov och anpassa handledningen efter detta 
• Redogöra för innehåll i de författningar som styr läkares vidareutbildning 
• Redogöra för innehåll och struktur i en handledningsperiod 
• Tillämpa teoretiska kunskaper om bedömning vid val av bedömningsmetoder 
• Självständigt genomföra ett utvecklande samtal 
• Tillämpa konstruktiv återkoppling i samband med formativ bedömning 
• Reflektera över den egna utvecklingen i handledarrollen 
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Kursinnehåll 

Dag 1 - Handledarens uppdrag och strukturen för handledningen 
 
Första dagen fokuserar på att klargöra handledarrollen, handledningssamtalets betydelse samt 
det regelverk som styr ST. 
 
• Introduktion för kursen och deltagarnas individuella behov och förväntningar. 
• Vad är handledning? 
• Att anpassa handledningen utifrån adepten 
• Socialstyrelsens regelverk för ST 
• Handledningssamtalet - metoder och tillämpning 
 

Dag 2 – Handledningssamtalet, bedömning och återkoppling 
 
Andra dagen fokuserar praktisk tillämpning av samtalsverktyg, tillämpningen av det 
professionella förhållningssättet. Dessutom avhandlas bedömning av kompetens samt 
utformandet av en lärande återkoppling. Etiska aspekter på olika frågeställningar belyses i 
gruppdiskussioner under kursen. 
 
• Tips på praktiska verktyg att använda vid handledningssamtalen 
• Analys och feedback på handledning. Deltagarna arbetar i mindre grupper för att utveckla sin 

samtalskompetens. 
• Innebörden av lärande bedömning 
•  Bedömningsmetoder 
• Att ge utvecklande återkoppling/feedback. Teori och praktisk övning. 
• Handlingsplan för fortsatt egen utveckling. 
•  Avslutning och summering. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


