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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 
 

   Verksamheten drivs av Bräcke diakoni och ansvarar för drygt 9 000 patienter. 
Allsidig verksamhet med möjlighet att följa egna patienter över tid såväl som mer 
akutinriktad mottagning. Rehab, SÄBO och BVC kopplad till VC. Tydliga 
styrdokument inom Regionen med bra hjälpmedel till hands i form av 
"verktygslådan" och ST-forum.       
 

 
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 
 
   Handledare som tjänstgör huvudsaligen på vårdcentralen och utgör tillsammans 

med övriga specialistkollegor 2,5 heltidstjänster. Ssk-mottagningar i form av 
astma/KOL, diabetes, hypertoni. Läk-ssk-rehabkoordinator teambaserad 
utvecklingsarbete kring sjukskrivningspatienter och psykisk ohälsa.    

 
 
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 
 
 God tillgång till lokaler och utrustning för att kunna bedriva bred allmänmedicinsk 

utbildning, dvs ögon- och öronmikroskop, gynstol, rektoskopi, akutvagn, op-
rum.      
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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 
 
 ST-läkaren har kontrakt och har haft sin ST tjänst i ca 6 månader och 

ubildningplanen är ännu inte upprättad i komplett form utifrån delmål, 
lärandemoment och uppföljning, arbete med detta är på gång. Introduktion till ST-
tjänsten har fungerat bra. Studierektor planerar sidoutbildningen tillsammans med 
ST-läkare och handledare. Möjlighet att delta i jourmottagning finns men 
deltagande i beredskapsjourlinje förekommer inte, därmot förekommer 
handläggning av dödsfall i hemmet och LPT i uppdrag dagtid.      
 
 

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 
 
 Huvudansvarig handledare finns för ST-läkare med schemalagd handledning 1 

timma per vecka och fortlöpande instruktioner. Medsittning/videoinspelning har 
påbörjats. Ännu finns ingen föreberedd plan för handledning el 
kompetensbedömning. Övergripande handledarträffar äger rum 2 ggr/år. 
 
 

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. 

 
 

 
 

F Teoretisk utbildning 
 
 God tillgång till regionalt utbildningprogram, basgrupps-träffar 1 gång/vecka inkl 

studietid och Balint-handledning. God tillgång till externa kurser. Tid för internutb 
och interprofessionell dialog finns regelbundet varje vecka.  
 
 

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 
 
 Kurs i medicinsk vetenskap och struktur för handledning av medicinskt 

vetenskapligt arbete finns via FoU-enhet, avsatt tid för detta. Utrymme och idéer 
för kvalitetsarbete på vårdcentralen finns, och ST läkaren är på väg in i ett 
utvecklingsarbete. Vårdprogram diskuteras men i övrigt ingen strukturerad 
vetenskaplig fördjupning inom verksamheten. 
 
 

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 
 
 Konsultationkurs enligt Kalymnos modell och konsultationstekniken planeras att 

bedömmas vid regelbundna medsittningar. Kurser i ledarskap respektive 
handledning finns. ST läkaren har ej ännu deltagit i handledning av t ex studenter 
eller i verksamhetsledningens utvecklingsarbete.    
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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. 

 
 

 
 
 

Styrkor 
 

• Bra utgångspunkt med ST-läkare som uppvisar positiv inställning och trivs i sin miljö. 

• Bra formellt regionalt ramverk med ambitiöst kursupplägg och ST-specifik 
internutbildning samt nätverksträffar för handledare och studierektorer. 

• Allsidig allmänmedicinsk verksamhet  

• Bra relation mellan studierektor, verksamhetschef och handledare - öppet 
diskussionsklimat och flexibilitet i mottagningsplaneringen. 

• God utvecklingspotential med nystartad ST-utbildning.  
 
 

 

Svagheter 
 

• Ännu ingen struktur över planerad kompetensbedömning ( handledning/ledarskap, 
pedagogik, vetenskapligt förhållningsätt) 

•  Utbildningsplan ännu ej utformad efter målbeskrivningens delmål. 

• För tillfället endast en HL och ST. Ev. ny ST och HL på gång in vilket så klart minskar 
sårbarhet och ökar stöd till HL och ST.  

      
 

 
 

Förbättringspotential 
 

• Upprätta verksamhetsspecifik ST-utbildningsstruktur som inkl målbild vad gäller 
internutb, deltagande i förbättringsområden, ansvarsområden, handledning samt 
ramverk för kompetensbedömning. På så vis blir den mer transparent för hela 
verksamheten och mer motståndskraftig och inte personberoende. 

• Utforma utbildningplanen utifrån delmålen med stöd av SFAMs målbeskrivnings stöd 
och regionens lathundar för lärandemoment och kompetensbedömning. 

• Upprätta årsplan, gärna med angivelse av planerade diagnos/delmålsområden t ex. 
tema "astma/KOL", el  tema "äldrepat" där ni försöker beta av teori, vårdprogram, 
gör medsittningar på årskontroller etc. för att enklare få en sammanhängande tråd i 
handledningen. 

 
 


