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Styrkor
•
•
•
•

Lagom stor vårdcentral med varierat befolkningsunderlag och sjukvårdsbehov.
Bra lokaler
Möte för genomgång av inkommande remisser
Regelbundna möten via skype med psykiater

Svagheter
• Brist på handledarkompetens med anledning av att det var många år sedan man hade
ST-läkare
• Internutbildningen bristfällig

Förbättringspotential
• Bredda handledarkompetensen
• Ta väl hand om AT-läkarna som kan bli en bra rekryteringsgrund
• Förbättra internutbildningen höja den vetenskapliga nivån vilket skulle gynna både
läkarna och sjuksköterskorna, dessutom ge möjlighet för utbildningläkarna att få
pedagogisk träning
• Ge utbildningsläkarna möjlighet att driva mindre projekt i kunskapsutvecklande syfte.
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STRUKTUR

A

Verksamheten
Vårdcentralen drivs av Region Östergötland och är belägen centralt i samhället
Borensberg. Omgivningarna består av både slättbygd och skogsbygd, man har
6 700 listade. Inflyttningsort mellan Linköping och Motala en hel del
villabebyggelse. De största arbetsgivarna lokalt är kommunen och en plastindustri.
Man har ca 100 nyfödda per år på BVC, varierad befolkning, få nyanlända.
Socioekonomiskt ua. Man ansvarar för SÄBO varav ett i huset. Man har inte haft
ST-läkare på många år eftersom det har varit brist på specialist läkare i perioder.
AMC står vid behov för regionala riktlinjer om hur tjänstgöring ska organiseras och
genomföras och utvärderas.

Föreskrift
Verksamheten har de förutsättningar som behövs för att genomföra specialiseringstjänstgöring av hög och jämn kvalitet.

Vilket, enligt SPUR-modellen, innebär att:
Skriftliga riktlinjer från vårdgivaren om hur specialiseringstjänstgöringen ska genomföras finns.
Skriftliga riktlinjer från vårdgivaren om hur specialiseringstjänstgöringen ska utvärderas finns.
Tjänstgöringen är tillräckligt allsidig.

A

Socialstyrelsens föreskrifter följs.

D

Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter.
Åtgärder krävs.

B

Medarbetarstab och interna kompetenser
Vårdcentralen är bemannad med 3 specialister i allmän medicin och för närvarande
2 vikarier. 1 handledarutbildad läkare. 1 AT-läkare. Det har även varit poblem att
bemanna med sjuksköterskor.

Föreskrift
Samtliga huvudansvariga ST-handledare har specialistkompetens i avsedd specialitet.
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Samtliga huvudansvariga ST-handledare har genomgått handledarutbildning.
Tillgång till specialistkompetent studierektor med handledarutbildning finns.
Tillräckligt många läkare med relevant specialitet och kompetens finns för att alla ST ska
få adekvat handledning.
Tillräckligt många läkare och andra medarbetare med relevant kompetens finns för att
instruktioner ska kunna ges.

Allmänna råd
Studierektorn har relevant specialistkompetens.
Kvalitetsindikator
Generella skriftliga instruktioner för ST-handledning finns.
Regelbundna handledarträffar för ST-handledarna finns.
Skriftlig uppdragsbeskrivning för SR finns.

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.

C

Lokaler och utrustning
Lokalerna är moderna och ändamålsenliga, det finns den utrustning som behövs
för att bedriva allmänmedicinsk utbildning.Man kan erbjuda egen expedition till
utbildningsläkare. Nätbaserat kunskapstöd inklusive medibas finns inom regionen.

Föreskrift
Verksamheten har de förutsättningar som behövs för att genomföra specialiseringstjänstgöring av hög och jämn kvalitet.
Vilket, enligt SPUR-modellen, innebär att:
Adekvat utrustning för diagnostik, utredning och behandling finns.
Kvalitetsindikator
ST-läkarna har tillgång till funktionell arbetsplats.
Tillgång till IT-baserade kliniska beslutsstöd, sökbar vetenskaplig databas,
stöd från bibliotek eller FoU-enhet finns.
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A

Socialstyrelsens föreskrifter följs. Övriga kvalitetskriterier är uppfyllda men
enstaka undantag kan förekomma.

B

Socialstyrelsens föreskrifter följs.

D

Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter.
Åtgärder krävs.

PROCESS

D

Tjänstgöringens uppläggning
ST-utbildningen är helfinansierad av regionen. Allmänmedicinska centrum har väl
utarbetade rutiner för ST-utbildning, erbjuder stöd till chefer, handledare och STläkare, vid anställning och kontraktskrivning. Studierektor är också involverad i
planering av utbildningsdagar och sidoutbildningar mm. Viktigt är att man erbjuder
studietid med en halvdag per vecka, samt möjlighet att medverka på
gemensamma träffar och gå de kurser som erbjuds. Handledningen ska
dokumenteras och kunskapsutvecklingen följas över tid. Medverkan i primär- och
beredskapsjour ska ingå.

Föreskrift
Verksamheten har de förutsättningar som behövs för att genomföra specialiseringstjänstgöring av hög och jämn kvalitet.
Vilket, enligt SPUR-modellen, innebär att:
Det finns skriftliga riktlinjer för hur målbeskrivningen ska uttolkas samt styrande
dokument för tjänstgöringens upplägg.
Jourtjänstgöring/beredskap uppfyller kraven i målbeskrivningen.

Föreskrift
Alla ST-läkare har individuellt utbildningsprogram som utgår från kraven i målbeskrivningen.
Det individuella utbildningsprogrammet följs regelbundet upp och revideras vid behov i
samråd med SR, HL och ST-läkaren.

Allmänna råd
SR bör utgöra en organisatorisk stödfunktion till verksamhetschef, handledare och
ST-läkare.
SR bör medverka till utarbetning av ST-läkarnas introduktionsprogram.
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SR bör ta del av verksamhetschefens och handledarens bedömning av ST-läkaren.

Kvalitetsindikator
Alla ST-läkare får introduktion till tjänstgöringen.
Tillgång till individuella utbildningsprogram och handledning för de leg läkare utan
specialistkompetens som arbetar vid enheten med siktet inställt på ST finns.
Alla ST-läkare har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter att uppnå målen i målbeskrivningen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

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.

E

Handledning och uppföljning
I dagsläget finns en utbildad handledare, ser inget hinder för att fler kan skaffa sig
den kompetensen.Viktigt att handledningen inte bara fokuserar på råd i patient
handläggning utan följer utvecklingen i yrkesrollen, och kompetensutvecklig över
tid.

Föreskrift
Handledningen utgår från det individuella utbildningsprogrammet.
Det finns en utsedd huvudansvarig handledare för varje ST.
ST-läkaren har tillgång till handledare under varje utbildningsperiod.
Fortlöpande bedömning av ST-läkarens kompetensutveckling utifrån målbeskrivningen
och utbildningsprogrammet görs under hela ST.
Kontinuerlig bedömning utförs av verksamhetschef (motsvarande) och huvudsaklig handledare.
Verksamhetschef (motsvarande) ansvarar för att den kontinuerliga bedömningen
dokumenteras.

Allmänna råd
ST-läkaren bör, utöver handledning, få fortlöpande instruktioner.
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Handledningen är inplanerad i ordinarie tjänstgöringsschema.
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.
Påvisade brister i ST-läkarens kompetens leder till en åtgärdsplan.
Verksamhetschefen eller motsvarande håller regelbundna utvecklingssamtal med ST-läkarna.

Kvalitetsindikator
ST-läkarnas sidoutbildning följs upp.
Varje enhet har en plan för hur ST-läkare som riskerar hamna i svårighet för att uppnå enskilda
delmål, sin professionella utveckling generellt eller av personliga skäl, ska kunna hjälpas.

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.

F

Teoretisk utbildning
Inom regionen finns goda möjligheter att delta i kurser både obligatoriska och
frivilliga. Nätbaserat kunskapsstöd finns tillgängligt. ST-läkarna träffas regelbundet
för gemensam fortbildning. Studietid bör erbjudas med en halvdag varje vecka.
Studierektor kan stötta och samordna utbildningar.

Föreskrift
Verksamheten har de förutsättningar som behövs för att genomföra specialiseringstjänstgöring av hög och jämn kvalitet.

Vilket, enligt SPUR-modellen, innebär att:
Teoretiska utbildningsmoment och kurser planeras in i enlighet med målbeskrivningen.
ST-läkarna genomgår den teoretiska utbildning som definieras i det individuella
utbildningsprogrammet.

LÄKARNAS INSTITUT FÖR PROFESSIONELL UTVECKLING I VÅRDEN

Föreskrift
SR samordnar ST-läkarnas interna och externa utbildning.

Allmänna råd
Intern utbildning planeras in i det individuella utbildningsprogrammet.
Extern utbildning planeras in i det individuella utbildningsprogrammet.
Tid för regelbundna självstudier planeras in i det individuella utbildningsprogrammet.

A

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
Eftersom det inte finns någon ST-läkare anställd kan vi inte ta ställning hur
föreskrifterna följs, men förutsättningar för en fungerade utbildning finns. Kurs i
medicinsk vetenskap och struktur för handledning av medicinskt vetenskapligt
arbete finns på Centrum för allmänmedicin och regionens FOU-enhet. Därifrån kan
ST-läkaren få vetenskaplig handledare till sitt vetenskapliga arbete. ST-läkaren bör
stimuleras till att genomföra kvalitetsarbete. Läkarmöten på vårdcentralen som är
öronmärkta för kollegial diskussion i medicinska och vetenskapliga frågor, föreslås.

Föreskrift
Utbildning erbjuds för att uppnå ett medicinskt vetenskapligt syn- och förhållningssätt.
Goda förutsättningar finns för genomförande av ett skriftligt individuellt arbete enligt
vetenskapliga principer.
ST-läkarnas kompetens i medicinsk vetenskap bedöms fortlöpande och återkoppling sker.
ST-läkarna ges möjlighet att utveckla kunskap om och kompetens i kvalitets- och
patientsäkerhetsarbete.
Goda förutsättningar finns för att genomföra, dokumentera och redovisa ett kvalitetsarbete.
ST-läkarens kompetens i kvalitetsutveckling bedöms fortlöpande och återkoppling sker.

Kvalitetsindikator
ST-läkares genomförda individuella arbeten publiceras eller presenteras vid vetenskapliga
möten.
Tillgång till ett välfungerande doktorandprogram finns.
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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 de senaste två åren.

A

Socialstyrelsens föreskrifter följs. Övriga kvalitetskriterier är uppfyllda, men
enstaka undantag kan förekomma.

B

Socialstyrelsens föreskrifter följs.

D

Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter.
Åtgärder krävs.

H

Ledarskapskompetens och kommunikativ kompetens
Eftersom det inte finns någon ST-läkare anställd kan vi inte ta ställning hur
föreskrifterna följs, men förutsättningar för en fungerade utbildning finns. Tillgång
till konsultationkurs finns.Uppföljning med medsittning och med strukturerade
skattningsinstrument ska användas. Kurser i ledarskap respektive handledning
finns. ST-läkarna bör delta i teamarbete. AT-läkare och läkarstudenter finns på
mottagningen, och de ger möjligheter till handledningsträning. Uppföljning och
bedömning av kompetens inom ledarskap, handledning och undervisning bör
göras och dokumentation är viktigt, för att kunna följas över tid.

Föreskrift
ST-läkaren ges förutsättningar att utveckla ledarskapskompetens i enlighet med
målbeskrivningen.
ST-läkaren ges kontinuerlig handledning i ledarskapskompetens.
ST-läkarens kompetens i ledarskap bedöms fortlöpande och med återkoppling.
ST-läkaren ges förutsättningar att utveckla den kommunikativa kompetensen såväl
muntligt som skriftligt i enlighet med målbeskrivningen.
ST-läkaren ges kontinuerlig handledning i kommunikativ kompetens.
ST-läkarens kommunikativa kompetens bedöms och återkoppling sker.

Allmänna råd
ST-läkaren bereds möjlighet att undervisa under handledning.
ST-läkaren bereds möjlighet att själv handleda under handledning.
ST-läkaren bereds möjlighet att deltaga i inom- eller mellanprofessionell reflektion i grupp.
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A

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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