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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 
 

   Vårdcentralen ligger i Svedala och har 13 515 listade patienter, verksamheten och 
patientunderlaget är allsidig. BVC, MVC, specialistsköterskefunktioner, psykolog 
och fysioterapi finns på vårdcentralen. Ansvar för sjukhem/äldreboende och 
hemsjukvård. Speciell äldremottagning finns. Dessutom finns organspecialister i 
gynekologi, ortopedi, psykiatri tillgängliga deltid. Studierektorsfunktionen 
välfungerande. 
 

 
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 
 
   Det finns 7 tillsvidareanställda specialister i allmänmedicin omräknat till heltider 

5,45. 6 stycken är handledareutbildade men bara 3 sköter handledningen. Det finns 
ytterligare en leg läk på vikariat. Det finns 4 ST-läkare. Vårdcentralschefen är 
allmänläkare. Man har även organspecialist i gynekologi på vårdval, samt 
ortopedihandkirurg på deltid och psykiatrimottagning som separat verksamhet inom 
kliniken. 

 
 
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. 

 

 
 

C Lokaler och utrustning 
 
 Stora något gammaldags planerade lokaler som är under renovering. De är dock 

helt adekvata, alla ST har egna rum och utrustningsnivån är mycket god. 
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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. 

 

 

 

 

PROCESS 
 

D Tjänstgöringens uppläggning 
 
 Bra struktur på upplägg av ST-tjänsten, ST-kontrakt med sidoutbildningar, ST-

dagar via studierektorsfunktionen. Individuella utvecklingsplaner finns men följs 
inte upp regelbundet. Jourtjänstgöringen har hittills varit en relativt liten del av 
tjänstgöringen. Flera av ST-läkarna har tidigare tjänstgjort på annan VC under sin 
ST och har där inte fått gjort någon randning eller obligatoriska kurser. Det innebär 
att dessa moment nu får ta stor plats i utbildningen med följden att närvaron på 
vårdcentralen blir relativt liten. 
 
 

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 
 
 Det finns 3 handledare varav den ena är huvudhandledare till 2 ST-läkare. En är 

handledare till en ST som är barnledig. Handledningen genomförs som 
grupphandledning 1 timme/vecka av en handledare för de 3 närvarande ST-
läkarna. Den består mestadels av patientfall och har ingen mer uttalad struktur att 
följa målbeskrivningen eller de individuella utvecklingsplanerna. Någon 
dokumentation av handledningen görs inte. Ingen strukturerad uppföljning av 
kunskapsinhämtning görs. 
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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. 

 
 

 
 

F Teoretisk utbildning 
 
 Sidoutbildning fungerar bra och även ST-dagar via studierektorsfunktionen med 

föreläsningar och kollegialgrupp finns 1 gång per månad. Internutbildning på 
läkarmöte 1 timme per vecka äts dock oftast upp av annat än medicinska frågor. 
Tid för självstudier är adekvat och det är inga problem att gå externa kurser inom 
rimliga ramar. 
 
 

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 
 
 Det finns regional utbildning i vetenskapligt förhållningssätt, 3 av ST-läkarna har 

utbildats i Danmark och redan genomgått sådan utbildning och utfört vetenskapligt 
arbete. Kvalitetsarbeten är planerade. Det finns disputerade organspecialister 
knutna till Sveakliniken men ingen disputerad allmänläkare. Vetenskaplig 
handledare finns att tillgå via studerektorsfunktionen.  
 
 

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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H Ledarskapskompetens och kommunikativ kompetens 
 
 Utveckling i kommunikativ kompetens har inte riktigt fungerat, medsittning har 

förekommit men sparsamt och utvärderingen har inte varit strukturerad. ST läkarna 
får handleda självständigt men återkopplingen kan bli bättre. Vårdcentralschefen är 
mycket intresserad av ledarskap och ST läkarna ges möjlighet att följa med i 
hennes arbete och ska även få egna utvecklingsprojekt att leda. För intresserade 
ST-läkare erbjuds speciell ledarskapsutbildning. 
 
 

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 
 

• Bra allsidigt patientunderlag och bemanning är ok 

• Gott samarbetsklimat på arbetsplatsen,speciellt mellan ST-läkarna 

• Läkarchef som är intresserad av utbildning och ledarskapsutveckling 

• Tillgång till organspecialister på plats,där man utarbetat ett internt "remissystem" så 
inte patientunderlaget för allmänläkarna snävas in. Möjlighet till "side by side" 
mottagning för ST-läkarna med respektive organspecialist. 

 
 

 

Svagheter 
 

• Det är för lite tid avsatt för handledning, lite tid finns för individuell handledning. 

• Dålig struktur, uppföljning och dokumentation av handledning 

• Internt utbildning behöver struktureras så mer tid finns för medicinsk utbildning 
 

 
 

Förbättringspotential 
 

• Handledningen måste få utökad tid så att man kan ha både individuell och 
grupphandledning. Detta kräver mer tid, åtminstone 1 timme per ST-läkare och 
vecka. 

• Handledningen skulle också behöva utökas med en ytterliggare handledare så det 
inte blir för tungt för nuvarande handledare, man kan turas om att hålla i 
grupphandledning. Video av konsultation skulle kunna utnyttjas i 
grupphandledningen till exempel. 
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• Säkerställa att ST-läkarna får adekvat jourtjänstgöring  

• Utnyttja organspecialistkompetenserna på kliniken bättre med mer formaliserad 
utbildning på plats. 

 


