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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. 

 
 



 
 

LÄKARNAS INSTITUT FÖR PROFESSIONELL UTVECKLING I VÅRDEN       

STRUKTUR 
 
 

A Verksamheten 
 

   VC driven i privat regi under Unicare. Allsidigt patientunderlag med ca 9 000 listade 
patienter. 1 ST läkare som nyligen börjat. Tydliga övergripande styrdokument med 
många stödverktyg i "verktygslådan" och "ST-forum". BVC, SÄBO, hemsjukvård, 
jour uppdrag ingår.      
 

 
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 
 
   Bred verksamhet med flera team; BVC, astma/KOL, diabetes, psykosocial. 

4 specialister i allmänmedicin, på gång med AT läkare.     
 

 
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 
 
 Nya fräscha lokaler.God tillgång till utrustning för att kunna bedriva bred 

allmänmedicinsk utbildning, öron/ögonmikroskop, gynstol, rektoskopi, akutrum, op-
rum. Saknar tillgång till fysisk/webbaserad bibliotekstjänst.    
 
 

A Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. Övriga kvalitets- 
kriterier är uppfyllda, men enstaka undantag kan förekomma. 
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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 
 
 Ramverk för sidoutbildningar planeras i samråd med studierektor. ST-läkaren har 

ännu ej en komplett utbildningsplan som utgår från målbeskrivningens delmål, 
lärandemetoder och uppföljning, men intentioner finns. Jourtjänstgöring kommer 
ingå kvällstid. Beredskapsjourer saknas men ST kommer i kontakt med LPT och 
dödsfall 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 
 
 Handledning är inplanerad i schemat och kommer att bedrivas varje vecka på 

avsatt tid. Ännu finns ingen strukturerad plan för hur handledning, kliniska 
instruktioner och kompetensbedömningar kommer ske, men intentioner finns. God 
struktur för övergripande kompetensbedömning t ex specialistkollegium en gång/år 
samt mitt-i-ST finns. Intentioner att använda ST-forum för dokumentation finns. 
Övergripande handledarträffar koordineras via studierektor 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.  

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 
 
 Gediget utbildningsprogram för ST-läkare inom regionen som täcker A- och B-

delmål. Basgrupp-träffar varje vecka inkl. utb, Balint och självstudier. God tillgång 
till externa kurser. Avsatt tid för självstudier finns. Verksamhetsspecifik 
internutbildning förekommer regelbundet varannan 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 
 
 Tid avsätts för vetenskapliga arbeten och kurs, handledare via välfungerande FoU-

enhet inom regionen. Struktur saknas för utveckling och kompetensbedömning 
inom vetenskapligt förhållningssätt 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 
 
 ST-läkare har ännu ej involverats i verksamhetens ansvarsområden eller 

förbättringsarbeten men intentioner finns. Struktur för utveckling och 
kompetensbedömning inom ledarskap- och handledning saknas. Intentioner finns 
att handleda student. Tillgång till ledarskapskurs och kommunikationskurs finns.  
 
 

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. 

 
 

 
 
 

Styrkor 
 

• Nystartad ST-enhet, goda möjligheter att få till en välfungerande utbildning utan 
"gammalt bagage". 

• Fina nya lokaler, bra utrustning 

• Bra varierat patientunderlag  

• Kopplad till mkt bra FoU-enhet.  

• Bra rutiner för övergripande ST-utbildning 

• Bra användbara övergripande riktlinjer 

• Bra övergripande bedömningar via studierektor 

• Öppet diskussionsklimat - engagerad och insiktsfull ledning,  mkt planering för 
framtiden/handledning etc. 

• Flexibelt upplägg efter ST-läkarens utbildningsbehov  

• HL - Erfaren och entusiastisk      
 
 

 

Svagheter 
 

• Fysisk/webbaserad bibliotekstjänst saknas.  

• Struktur för utveckling och kompetensbedömning inom vetenskapligt förhållningssätt, 
ledarskap, handledning, kommunikation, pedagogik saknas.  

• Ännu ej upprättad individuell utbildningsplan utifrån målbeskrivningen delmål och 
kopplad handledningstruktur. 

• Farhågor kommande bemanningsbrist - viktig att skydda kvarvarande läkare med 
tydlig struktur för internutb, handledningstid etc. 

• Nystartad ST-utbildning vilket innebär att struktur för upplägget i det kliniska arbetet, 
handledning och kompetensbedömning samt dokumentation enligt 
målbeskrivningens delmål inte finns ännu, men intentioner finns.    

 
 
 

Förbättringspotential 
 

• Med tanke på ev. kommande bemanningsbrist; formalisera strukturen för er ST-
utbildning inom enheten och försök öka motståndskraften i ST-utbildningsstrukturen 
genom att; vidmakthålla nära samarbete med schemaläggare och 
bokningspersonal.  

• Överväg temavecka t ex "hjärtsvikt" el "diabetes" för varje termin för att säkra 
allsidigheten och enklare följa delmålen.  
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• Skydda och nyttja ST-läkarna i "roliga" verksamhetsaspekter som internutbildning, 
artikelgranskningar, förbättringsarbeten, ansvarsområdesutveckling, handledning 
etc. 

• Lägg tid på att få i ordning en komplett utbildningplan i ST-forum som utgår från 
delmålen med lärandemoment och kompetensvärdering, och använd den som ett 
levande verktyg för att enklare planera och genomföra handledningen och 
årsplaneringen. 

• Ev. upprätta utbildningsmöten via videolänk med andra kollegor 

• Ev. "Journal club -veckans artikel" - nyttja ST-läkare, AT-läkare… 
 


