
Uppdragsbeskrivning för studierektor i geriatrik i Stockholm  

I Stockholm bedrivs geriatrisk vård på 14 kliniker och det finns ca 100 ST block. Det finns fyra 

studierektorer i geriatrik. Studierektorn samordnar ST-utbildningen i geriatrik så att den ger ST-

läkaren goda förutsättningar för att uppnå specialistkompetens. Studierektorn utgör en 

organisatorisk stödfunktion till ST-läkare, handledare och verksamhetschef. 

Arbetsuppgifter 

 ST-formalia  

o För verksamheternas räkning bevaka och kommunicera förändringar i regelverk och 
riktlinjer för ST. 

 Praktisk planering och uppföljning av ST-tjänstgöringen  

o Bistå handledare och ST-läkare i upprättandet av ett individuellt utbildningsprogram. 

o Minst årligen ta del av dokumenterade bedömningar av ST-läkares 
kompetensutveckling. 

o Deltagande minst årligen i möten med ST ansvariga på randningskliniker och vara 
delaktiga i samordning och övergripande planering för sidoutbildning.   

o Regelbundet arrangera seminarier för regionens ST-läkare, samt bidra till att 
erforderliga externa kurser arrangeras för att fullfölja specialitetens målbeskrivning 
för ST. 

o Information till ST läkare i form av månadsbrev samt upprätthållande av hemsida 
med relevanta dokument och länkar. 

o Ansvarig studierektor gör besök på sina kliniker 1-2 gånger/ år för att träffa 
handledare och ST-läkare gemensamt alternativt separat. 

o Avslutande möte med ST läkare och handledare innan ansökan om specialistbevis 
skickas till socialstyrelsen.  

o Bistå i samband med SPUR-inspektioner inom verksamheterna. 

o Årlig inventering av geriatriker i Stockholm med presentation för Geriatriska rådet.  

 Stöd till ST-handledare i deras uppdrag och egen kompetensutveckling  

o Årligen anordna utbildning motsvarande hel- eller halvdag för ST handledare. 

o Verka för att specialistkollegium genomförs på de geriatriska klinikerna. 

 Att följa den pedagogiska utvecklingen inom området och medverka i relevanta nätverk 
regionalt, nationellt och internationellt  

 Årlig verksamhetsberättelse med genomförda aktiviteter lämnas in till geriatriska rådet. 

 Årlig inventering av antal specialister och ST-läkare på de geriatriska klinikerna presenteras 
geriatriska rådet.  

Resurser för uppdraget 

 Ekonomiska och administrativa resurser för att kunna genomföra uppdraget. 

 25 % av en heltidstjänst x4.  


