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Tjänsteställe, handläggare  Beteckning 
Utbildningscentrum, BAST-gruppen  Handledningsstöd 

ST-läkare 
 

Stöd vid handledning av ST-läkare 
 

 Varje 
gång 

Var  
3:e mån 

Var  
6:e mån 

1 gg/år 

Vad vill ST-läkaren ta upp idag? X    

Vad vill handledaren ta upp idag? X    

Dagens tema X    

Återkoppling X    

Boka tid för nästa handledning X    

Bestäm tema för nästa handledning X    

Genomgång av utvalt medicinskt delmål 
från aktuell målbeskrivning 

 X   

Etik - falldiskussion  X   

Kommunikation med patient/anhöriga 
- hur fungerar det? 

 X   

Samarbete med personal/kollegor 
- hur fungerar det? 

 X   

Hur fungerar den kliniska handledningen?  X   

Bedömning–återkoppling (Mini-CEX, CBD, DOPS)  X   

Se över plan för kurser/utbildningsaktiviteter   X  

Se över plan för sidoutbildningar   X  

Se över plan för vetenskapligt-och kvalitetsarbete   X  

Se över plan för delmål    X  

Utbildningsplan genomgång    X 

Specialistkollegium eller 360-bedömning    X 
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Loggbok vid handledning av ST-läkare 

År: Namn (ST-läkare): 
 
Namn (Handledare):  
 
Datum +  
ämne 

Datum +  
ämne 

Datum +  
ämne 

Datum +  
ämne 

Januari     

Februari     

Mars     

April     

Maj     

Juni     

Juli     

Augusti     

September     

Oktober     

November     

December     
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