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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 drivs av Praktikertjänst på uppdrag av Västragötalands regionen.  
Vårdcentralen startade 2009 har nu 8300 listade, på 4 spec. i allmänmedicin. BVC 
och läkaransvar för äldreboende. 3 ST-läkare och ofta 1 AT- läkare. Varierat 
patientunderlag. Heltäckande och lättanvända övgripande riktlinjer för ST-
utbildningen finns för regionen. Hjälpmedel och verktyg tillgänliga via 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 
 
   Astma/KOL, diabetes, psykosocial, prickmottagning, hypertonimott. finns. Chef 

arbetar kliniskt som 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 
 
 Fräscha moderna lokaler med adekvat allmänmedicinsk utrustning 

(öron/ögonmikroskop, rektoskopi, gyn-rum, op-rum). ST-läkare valt att dela 
expedition med AT-läkare för närmre kollegialt samarbete. Saknar tillgång till 
fysisk/webbaserad bibliotekstjänst  
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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-läkarna har kontrakt. Vissa saknar ubildningplaner som baseras på 

målbeskrivningen delmål. Introduktion till ST-tjänsten har fungerat bra. Studierektor 
planerar sidoutbildningen tillsammans med ST-läkare och handledare. ST läkarna 
deltar i jourer 
 
 

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 regelbunden daglig avstämning. Med-sittning och 
användande av utvärderingsinstrument sker sporadiskt. Handledarutlåtande skrivs 
årligen. Formell strukturerad plan för handledning, kompetensbedömning och 
dokumentation baserad på ind. utbildningsplanen saknas men sker i praktiken. 
Övergripande kompetensbedömning sker årligen i form av specialistkollegium via 
studierektor samt mitt-i-ST.   
 
 

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 
 
 Välstrukturerat övergripande ST-utbildning med basgruppsträffar en gång/vecka 

samt tillgång till A+B-delmålskurser inom regionen. God tillgång till externa kurser. 
Verksamhetspecifik internutbildning en gång i veckan som ST-läkare ansvarar för. 
Avsatt tid för självstudier veckovis. 
 
 

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 välfungerande FoU-enhet inom regionen.  Utrymme 
och idéer för kvalitetsarbete på vårdcentralen finns, och ST läkarna bidrar till 
förbättringsarbeten. Formell strukturerad plan för utveckling och värdering saknas. 
Återkoppling sker muntligen och via handledarutlåtande.            
 
 

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 
 
 Konsultationskurs  erbjuds. Kurser i ledarskap respektive handledning erbjuds och 

vävs in i handledning och dagliga arbetet. Mycket gedigen AT-handledning via ST-
läkare som belönats med handledarpris. Formell strukturerad plan för utveckling 
och värdering saknas. Återkoppling sker muntligen och via handledarutlåtande.  
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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 
 

• Välbemannad VC med flera ST läkare 

• Allsidig verksamhet med adekvata lokaler och utrustning 

• Verksamheten präglas av flexibiltet/lyhördhet - öppna för nya förslag, förändring - 
skapar kreativitet. ST-läkare uppmuntras att engagera sig i verksamheten såsom 
förbättringsarbeten, internutb, ledarskap mm.  

• Fin tradition och struktur för ST-ledd handledning av studenter och AT-läkare 

• Internutb- regelb läkarmöten - olika teman -  Vetenskap- har artikelgranskning ibland 

• ST-läkare - drivande och ansvarsfulla, trivs med arbetet och arbetsplatsen. 

• Erfarna och engagerade handledare 

• Bra övergripande riktlinjer och ST-riktad utbildning via studierektorsnätverk 
 
 

 

Svagheter 
 

• Formell struktur för planering av VC-baserad tjänstgöring, handledning, 
kompetensvärdering/återkoppling och dokumentation saknas 

• Individuell Utbildningsplan baserat på målbeskrivningens delmål saknas för vissa ST 

• Bibliotekstjänst saknas 
 

 
 

Förbättringspotential 
 

• Upprätta struktur för verksamhetsspecifik ST-utbildning samt kompetensbedömning 
baserad på årsbasis t ex temaveckor/termin, ansvarsområden för ST-läkare/termin, 
teamronder med ssk och ev. knyt det till ansvar för internutbildning, 
kvalitetsregister, handledning av AT/studenter 

• Upprätta individuell utbildningplan baserad på delmål (koppla kunskapsmål till 
lärandemetod och kompetensvärdering för VC-tjänstgöring) - nyttja 
lathundar/hjälpmedel som finns för detta och använd ST-forum som ett levande 
verktyg för att guida handledning och kompetensvärdering.      

 


