
 

 

            ST-SIDOTJÄNSTGÖRINGSKONTRAKT 
EXTERN SIDOTJÄNSTGÖRING 

Detta kontrakt används för ST-läkare som kommer till Akademiska sjukhuset för planerad sidotjänstgöring  

• Sidotjänstgöringen ska genomföras i enlighet med SOSFS 2015:8 och riktlinjer för ST Akademiska sjukhuset 

• Sidotjänstgöringskontraktet bör vara upprättat i god tid (minst 3 mån) innan planerad sidotjänstgöring  

• ST-läkaren ansvarar för att kontraktet fylls i (gråmarkerade fält) och skickas till mottagande verksamhet 

• Mål med sidotjänstgöringen ska vara överenskomna mellan sändande och mottagande verksamhet 

• Planerad ledighet under sidotjänstgöring ska vara överenskommen med mottagande verksamhet 

ST-läkarens namn   

Personnummer  

E-post, mobilnummer  

Anställd inom: vilket landsting/region  

Anställd inom: vilket sjukhus, verksamhetsområde  

ST inom vilken specialitet  

Huvudhandledare (e-post)  

ST-studierektor (e-post)  

Sidotjänstgöring: i vilken verksamhet vid Akademiska?   

Datum för sidotjänstgöring (ÅÅMMDD-ÅÅMMDD)  

Tjänstgöringsgrad  

 

Mål med sidotjänstgöringen 

Sidotjänstgöringen syftar till att ST-läkaren ska uppnå följande kompetensmål: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

För att uppnå kompetensmålen krävs närvaro i klinisk tjänst minst ______ % av tjänstgöringstiden1 

Bedömning av ST-läkarens kompetensutveckling under sidotjänstgöringen görs i mottagande verksamhet 

 

Tjänstgöringens innehåll/upplägg, baserat på överenskomna mål  

ST-läkaren kommer under sidotjänstgöringen att tjänstgöra inom följande delar av mottagande verksamhet: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Handledning under sidotjänstgöringen 

Handledare under sidotjänstgöring (namn, befattning)  

 
  

                                                 
1 Fylls i av mottagande verksamhet innan underskrift – när mål med tjänstgöringen och planerade ledigheter är överenskomna 



 

 

            ST-SIDOTJÄNSTGÖRINGSKONTRAKT 
EXTERN SIDOTJÄNSTGÖRING 

 
Detta kontrakt används för ST-läkare som kommer till Akademiska sjukhuset för planerad sidotjänstgöring  

Jourtjänstgöring under sidotjänstgöring  

Jourtjänstgöring   Ingår  Ingår inte 

Jourtjänstgöringen kommer att förläggas till  Mottagande  Sändande verksamhet 

Jourtjänstgöringen genomförs på jourpass förlagda  Dagtid  Kvällstid  Nattetid 

Jourtjänstgöringen omfattar (max)  % av tjänstgöringstiden 

 

 

Planerad frånvaro under sidotjänstgöringsperioden, överenskommen med mottagande verksamhet  

OBS Ledigheter utöver de som är överenskomna i förväg har mottagande verksamhet rätt att bevilja/avslå 

Typ av frånvaro  
(kurs*, semester, annat) 

Datum för frånvaro 
(ÅÅMMDD-ÅÅMMDD) 

Omfattning 
(antal arbetsdagar) 

   

   

   

   

   

   

   

   

* Kurs som ST-läkaren sökt men ännu ej fått antagningsbesked för skrivs som ”preliminär” 
 

□ Jag (ST-läk) intygar att detta kontrakt är upprättat i samråd med min huvudhandledare och min ST-studierektor 

 

Undertecknade förbinder sig var för sig och gemensamt att medverka till att innehållet i överenskommelsen uppfylls 

 

   

   

Ort och datum  ST-läkare, underskrift 

   

   

Ort och datum  
Sidotjänstgöringsansvarig, mottagande verksamhet 
Underskrift 

   
   

  
Sidotjänstgöringsansvarig, mottagande verksamhet 
Namnförtydligande 
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