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Rekommenderad handledarutbildning för medarbetare i region 
Stockholms vårdverksamheter  
 
Alla vårdverksamheter inom hälso- och sjukvård, oavsett driftsform, har ett uppdrag 
att medverka i utbildning och forskning. En stor del av utbildningarna inom hälso- 
och sjukvård sker i vårdverksamheterna under handledning av yrkesverksamma 
medarbetare. Alla medarbetare utgör en del av de studerandes kliniska lärandemiljö. 
För att säkra kvaliteten av lärandet krävs pedagogisk kompetens via olika 
handledarutbildningar.  
 

Målgrupp Handledarutbildning Omfattning 
Samtliga 
medarbetare  
på enheter där 
studerande utbildas - 
miniminivå 

Handledning inom 
verksamhetsintegrerat lärande - 
Introduktion till handledning.  
Länk till utbildningen via 
lartorget.sll.se  

Ca 1,5 tim. 
webbaserad.  

Handledare för 
studerande inom 
gymnasieskola och 
vuxenutbildning. 

Skolverkets nationella 
handledarutbildning.  
Länk till utbildningen via 
lartorget.sll.se 

Ca 5–6 timmar, 
webbaserad. 

Vård- och omsorgscollege 
handledarutbildning, steg 1 och 2 
https://www.vo-college.se/vad-vi-
arbetar-med/handledning/riktlinjer. 

5 dagar, varav  
2 dagar självstudier 

Handledare för 
studerande inom 
yrkeshögskola. 

Vård- och omsorgscollege 
handledarutbildning, steg 1 och 2 
https://www.vo-college.se/vad-vi-
arbetar-med/handledning/riktlinjer. 

5 dagar, varav  
2 dagar självstudier 

Handledare för 
studenter inom 
universitet och 
högskola. 

Riktade och påbyggbara kurser, 
såsom t.ex. ”Stepping stones” 
motsvarande 1,5 hp per kursdel. 
Pedagogisk kompetensutveckling - 
Region Stockholm 

”Stepping stone”  
ca 1 veckas 
heltidsstudier inkl. 2 
seminarier.   

Pedagogisk 
funktion för 
högskolestudenter, 
ex. AKA (adjungerad 
klinisk adjunkt), 
studentansvarig, 
klinisk assistent. 

Högskolepedagogik för lärare och 
handledare i verksamhetsförlagd 
utbildning kurs, 7,5 hp eller 
motsvarande handledarutbildning. 
Ansökan via antagning.se 

5 veckors 
heltidsstudier 
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Handledare för AT-
läkare (dvs. ST-läkare 
och specialistläkare) 

Enligt Socialstyrelsens 
rekommendation  
Senaste version av SOSFS 1999:5 
Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd om allmäntjänstgöring 
för läkare - Socialstyrelsen 

Ca 2-3 dagar 

Handledare för BT-
läkare (dvs. ST-läkare 
och specialistläkare) 

Enligt Socialstyrelsens 
rekommendation 
HSLF-FS 2021:8 Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om 
läkarnas specialiseringstjänstgöring 

Ca 2-3 dagar 

Handledare för ST-
läkare (dvs. 
specialistläkare) 

Enligt Socialstyrelsens 
rekommendation 
HSLF-FS 2021:8 Socialstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd om 
läkarnas specialiseringstjänstgöring 

Ca 2-3 dagar 

Handledare för 
personer med 
utbildning utanför 
EU/EES vid praktisk 
tjänstgöring inför 
ansökan om svensk 
legitimation  

Adekvat handledarutbildning 
relaterat till profession.  
 
Läkare: se ovan, samma som vid 
handledning av ST-läkare 
https://legitimation.socialstyrelsen.s
e/legitimation 

 

Pedagogisk 
funktion för läkare 
under AT-, BT- och 
ST, ex. studierektorer 
och övergripande 
studierektorer 

Studierektorskurser enligt 
rekommendation av respektive 
vårdgivare. 
 
 

Ca 2-3 dagar 
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