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Gradering 
 
A Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. Övriga kvalitetskriterier är  
 uppfyllda, men enstaka undantag kan förekomma. 

B Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. 

C Socialstyrelsens föreskrifter följs. Allmänna råd följs i väsentliga delar men brister 
 förekommer. Åtgärder rekommenderas. 

D Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter och  
 allmänna råd. Åtgärder krävs. 
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STRUKTUR 
 
 

A Verksamheten 
 

   Vid verksamheten finns de förutsättningar som behövs för att genomföra ST med 
hög och jämn kvalitet. Det finns skriftliga riktlinjer från vårdgivaren om hur ST ska 
genomföras och utvärderas som säkerställer en hög och jämn kvalitet i 
specialiseringstjänstgöringen. Tjänstgöringen är inte tillräckligt allsidig 
(patientsammansättning, sjukdomspanorama mm) för att målbeskrivningens krav 
ska kunna uppfyllas, men möjlighet finns för sidoutbildning på närliggande 
universitetssjukhus, vilket genomförs. Det finns en plan för att främja lika rättigheter 
och möjligheter att uppnå utbildningsmålen för ST-läkare oavsett kön, etnicitet, 
religion eller annan trosuppfattning. 
 
 
 

 
A Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. Övriga kvalitets- 

kriterier är uppfyllda, men enstaka undantag kan förekomma. 
 

B Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs.  

C 

 
Socialstyrelsens föreskrifter följs. Allmänna råd följs i väsentliga delar  
men brister förekommer. Åtgärder rekommenderas. 

 

D Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd. Åtgärder krävs. 

 
 

 

B Medarbetarstab och interna kompetenser 
 
   Samtliga huvudansvariga ST-handledare är specialister och har genomgått 

handledarutbildning. Det finns tillgång till studierektor som är barnläkare och som 
har genomgått handledarutbildning. Det finns tillräckligt många barnläkare med 
relevant subspecialitet, med undantag av barnneurologi, för att alla ST-läkare ska 
få adekvat handledning. Det finns tillräckligt många läkare och andra medarbetare 
med relevant kompetens för att instruktioner ska kunna ges. 
 
Det finns regionala generella skriftliga instruktioner för hur handledningen av ST-
läkare ska gå till. Det finns inte regelbundna handledarträffar för ST-handledarna 
(minst en gång per termin). Det finns en skriftlig regional uppdragsbeskrivning för 
studierektorn.      

 
 
A Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. Övriga kvalitets- 

kriterier är uppfyllda, men enstaka undantag kan förekomma. 
 

B Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs.  
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C 

 
Socialstyrelsens föreskrifter följs. Allmänna råd följs i väsentliga delar  
men brister förekommer. Åtgärder rekommenderas. 

 

D Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd. Åtgärder krävs. 

 

 
 

C Lokaler och utrustning 
 
 Utrustningen för diagnostik, utredning och behandling är adekvat. 

 
ST-läkarna har tillgång till en fast arbetsplats med egen dator i ett öppet 
kontorslandskap. Det finns andra rum där man kan arbeta ostört. Det pågår för 
närvarande en omfattande ombyggnation av bland annat neonatalavdelningen. Det 
finns tillgång till för specialiteten adekvat bibliotekstjänst och aktuella tidskrifter. 
 
Jourrummet är adekvat. 
 
 
 

A Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. Övriga kvalitets- 
kriterier är uppfyllda, men enstaka undantag kan förekomma. 

 

B Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs.  

C 

 
Socialstyrelsens föreskrifter följs. Allmänna råd följs i väsentliga delar  
men brister förekommer. Åtgärder rekommenderas. 

 

D Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd. Åtgärder krävs. 

 

 

 

 

PROCESS 
 

D Tjänstgöringens uppläggning 
 
 ST genomförs enligt målbeskrivningen, relevant utbildningshandbok och övriga 

planer. ST-läkarna har inte individuella utbildningsprogram, man använder BLFs 
utbildningshandbok. Det finns alltså inga individuella utbildningsprogram, som 
regelbundet kan följas upp. Men man har handledarforum en gång per år som 
genererar skriftlig återkoppling till ST-läkarna. Bristande möjligheter att följa 
patienter över längre tid på mottagningen. Jourtjänstgöringen utgör en adekvat del 
av tjänstgöringen, så att kraven i målbeskrivningen kan uppfyllas. 
 
Studierektorn utgör en organisatorisk stödfunktion till verksamhetschef, handledare 
och ST-läkare. Studierektorn medverkar till att det utarbetas introduktionsprogram 
för ST-läkarna.  
Studierektorn tar del av verksamhetschefens och handledarens bedömning av ST-
läkaren. Studierektorn har skrivit utmärkt informationsmaterial till nya ST-läkare, 
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inkluderande grovplanering av hela ST-utbildningsplanen, vilket också innefattar 
sidoutbildningar. 
 
Alla ST-läkare har fått introduktion till tjänstgöringen enligt enhetens  
Introduktionsprogram. Ingen legitimerad läkare har ”grå-block”. ST-läkare, oavsett 
kön, etnicitet, religion eller trosuppfattning, arbetar på lika villkor och har lika 
möjligheter att nå målen i målbeskrivningen. 
 
 

A Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. Övriga kvalitets- 
kriterier är uppfyllda, men enstaka undantag kan förekomma. 

 

B Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs.  

C 

 
Socialstyrelsens föreskrifter följs. Allmänna råd följs i väsentliga delar  
men brister förekommer. Åtgärder rekommenderas. 

 

D Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd. Åtgärder krävs. 

 
 

 

 

E Handledning och uppföljning 
 
 Handledningen utgår från BLFs utbildningshandbok. En huvudansvarig handledare 

finns utsedd för varje ST-läkare. ST-läkaren har tillgång till handledare under varje 
utbildningsperiod. Det görs en fortlöpande bedömning av ST-läkarens 
kompetensutveckling utifrån målbeskrivningen under hela ST. Den kontinuerliga 
bedömningen utförs av verksamhetschef och huvudsaklig handledare. 
Verksamhetschef ansvarar för att den kontinuerliga bedömningen dokumenteras. 
ST-läkaren ges fortlöpande instruktioner under tjänstgöringen och får återkoppling 
av instruktörerna.  
 
Handledningen är inplanerad i ordinarie tjänstgöringsschema varannan onsdag 
eftermiddag, men i praktiken verkar det svårt att genomföra. Den huvudansvariga 
handledaren tjänstgör där ST-läkaren huvudsakligen genomför sin 
specialiseringstjänstgöring. Handledarutbildningen bör omfatta handledning, 
pedagogik, metoder för bedömning, kommunikation och etik. Den fortlöpande 
bedömningen görs med på förhand kända och överenskomna metoder. Brister i 
ST-läkarens kompetens har lett till en åtgärdsplan. Verksamhetschefen håller 
regelbundna utvecklingssamtal med ST-läkarna. 
 
Utbildningsklimatet är utvecklande och inbjuder till diskussioner och frågor. ST-
läkarnas kompletterande tjänstgöring följs inte upp på ett systematiskt sätt.       
 
 

A Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. Övriga kvalitets- 
kriterier är uppfyllda, men enstaka undantag kan förekomma. 

 

B Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs.  

C 

 
Socialstyrelsens föreskrifter följs. Allmänna råd följs i väsentliga delar  
men brister förekommer. Åtgärder rekommenderas. 

 

D Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd. Åtgärder krävs. 
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F Teoretisk utbildning 
 
 Studierektorn samordnar ST-läkarnas interna och externa utbildning. Teoretiska 

utbildningsmoment och kurser planeras in i utbildningsprogrammet i enlighet med 
målbeskrivningen. ST-läkarna genomgår den teoretiska utbildning som definieras i 
utbildningsprogrammet. 
 
Intern och extern utbildning planeras in i utbildningsprogrammet. Tid för 
regelbundna självstudier planeras in i utbildningsprogrammet, oftast koncentrerat 
till ST-veckan, när ST-läkaren kan planera sina egna utbildningsaktiviteter. 
 
 
 

A Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. Övriga kvalitets- 
kriterier är uppfyllda, men enstaka undantag kan förekomma. 

 

B Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs.  

C 

 
Socialstyrelsens föreskrifter följs. Allmänna råd följs i väsentliga delar  
men brister förekommer. Åtgärder rekommenderas. 

 

D Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd. Åtgärder krävs. 

 

 

 

 

G Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete 
 
 Utbildning erbjuds för att uppnå ett medicinskt vetenskapligt syn- och 

förhållningssätt. Det finns goda förutsättningar för genomförande av ett skriftligt 
individuellt arbete enligt vetenskapliga principer. ST-läkarnas kompetens i 
medicinsk vetenskap bedöms och återkoppling sker. ST-läkarna ges möjlighet att 
utveckla kunskap om och kompetens i kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. Det 
finns goda förutsättningar för att genomföra, dokumentera och redovisa ett 
kvalitetsarbete. ST-läkarens kompetens i kvalitetsutveckling bedöms och 
återkoppling sker. 
 
ST-läkarna har tillgång till vetenskaplig handledare vars kompetens tas till vara i 
utbildningen. Av ST-läkare genomförda individuella arbeten publiceras eller 
presenteras vid vetenskapliga möten. Det finns inte tillgång till ett välfungerande 
doktorandprogram. Enheten har regelbundna möten där medarbetare diskuterar 
och kritiskt granskar vetenskaplig litteratur. Minst ett, på enheten utfört, 
självständigt forskningsprojekt har publicerats i vetenskaplig tidskrift eller 
presenterats vid vetenskapligt möte senaste två åren. Möjlighet att bedriva 
utvidgad forskning finns, men ST-läkarna upplever inte att de stimuleras att starta 
forskning mot disputation. En av ST-läkarna är doktorand. 
 
Redovisning av vetenskapligt arbete och kvalitetsarbete sker i verksamheten. 
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A Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. Övriga kvalitets- 

kriterier är uppfyllda, men enstaka undantag kan förekomma. 
 

B Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs.  

C 

 
Socialstyrelsens föreskrifter följs. Allmänna råd följs i väsentliga delar  
men brister förekommer. Åtgärder rekommenderas. 

 

D Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd. Åtgärder krävs. 

 
 

 
 

H Ledarskapskompetens och kommunikativ kompetens 
 
 ST-läkaren ges förutsättningar att utveckla den kommunikativa kompetensen såväl 

muntligt, som skriftligt i enlighet med målbeskrivningen. ST-läkarens 
kommunikativa förmåga och ledarskapskompetens bedöms och återkopplas 
årligen på CEPS och A-HLR utbildningar, och även efter handledarforum. I det 
dagliga arbetet med ronder, mottagningsarbete etc. upplever ST-läkarna att de inte 
får kontinuerlig handledning i ledarskap eller kommunikativ kompetens i enlighet 
med målbeskrivningen. ST-läkaren bereds möjlighet att undervisa under 
handledning. ST-läkaren ges inte möjlighet att själv handleda med återkoppling på 
handledningen.  
 
ST-läkaren ges möjlighet att delta i program eller kurs avseende kommunikativ  
kompetens. Det finns program eller kurser under ST avseende handledning av 
läkare under utbildning. Det finns tillgång till ett fördjupat utbildningsprogram, t ex 
ledarskaps-ST, för ST-läkare med intresse och fallenhet för ledarskapsfrågor. 
 
SBAR används. Träning och återkoppling i samtalsteknik används inte. 
Bedömningsmetoder som sit-ins och Mini-CEX används sparsamt. 
 
 
 

A Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. Övriga kvalitets- 
kriterier är uppfyllda, men enstaka undantag kan förekomma. 

 

B Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs.  

C 

 
Socialstyrelsens föreskrifter följs. Allmänna råd följs i väsentliga delar  
men brister förekommer. Åtgärder rekommenderas. 

 

D Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd. Åtgärder krävs. 

 
 

 
 
 

Styrkor 
 

• Stor barnakutmottagning och förlossning ger många patienterfarenheter   

• Mycket bra utbildningsklimat, engagerad och välfungerande studierektor.  

• God struktur för ST gällande ansvarsfördelning och utbildningsplanering. 

• Obligatorisk placering på Universitetssjukhus breddar utbildningen efter individuella 
behov   
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•  
 
 

 

Svagheter 
 

• Det finns inte regelbundna handledarträffar för ST-handledarna (minst en gång per 
termin).  

• ST-läkarna har inte individuella utbildningsprogram, man använder BLFs 
utbildningshandbok. Det finns alltså inga individuella utbildningsprogram, som 
regelbundet kan följas upp.  

• Det finns inte tillgång till ett välfungerande doktorandprogram. 

• ST-läkaren ges inte kontinuerlig handledning i kommunikativ kompetens.  

• ST-läkarens kommunikativa kompetens varken bedöms eller återkopplas i tillräcklig 
omfattning.  

• ST-läkaren ges inte förutsättningar att utveckla ledarskapskompetens i enlighet med 
målbeskrivningen.  

• ST-läkaren ges inte möjlighet att själv handleda med återkoppling på handledningen.  

• ST-läkaren ges inte kontinuerlig handledning i ledarskapskompetens. 

• Ledarskapskompetens varken bedöms eller återkopplas i tillräckling omfattning. 

• Sidoutbildningar med skriftlig och muntlig återkoppling följs inte upp i tillräcklig 
omfattning. 

• Bristande möjligheter att kunna följa patienter över längre tid på mottagningen 

•  
 

 
 

Förbättringspotential 
 

• Svårigheter att följa patienter över tid på egen mottagning.  

• Bedömning och återkoppling behöver utvecklas ytterligare, framför allt vad gäller 
allmänna kompetenser som ledarskap och kommunikation.   

• Avsaknad av regelbundna handledarträffar 

• ST-läkarnas individuella utbildningsprogram behöver utvecklas 

• Sidoutblidningar följs inte upp i tillräcklig omfattning 
 


