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Styrkor

Svagheter

Förbättringspotential

Mycket engagerad chef som varit på plats i många år, som trots motigheter alltid ser
möjligheter och har stor respekt och tillit till sin personal.

Gott ledningsteam där MAL och verksamhetschef sedan många år tillbaka jobbar i
ömsesidig respekt.

Relativt god bemanning med 4 handledarutbildade, specialistkompetenta läkare
(drygt 13 000 listade).

Erfaren och engagerad ST handledare ( och tillika MAL), väl förtrogen med regelverket
för ST.

God respekterad handledning innefattande dokumentation och kompetensvärdering.

ST läkaren uppfattar att hon har ett bra schema med möjlighet till planering.

Erfaren engagerad ST med erfarenheter från andra landsting, med påtagligt intresse
för allmänmedicin och öppen för kreativa lösningar (glesbygdsmedicin som
komplettering tex).

Positiv inställning till studenthandledning, AT och ST.

Alldeles för små lokaler i förhållande till uppdraget.

Nackdelen att vara en storstadsvårdcentral där patienterna av hävd och tillgång söker
andra specialister när det gäller gynekologi, barnmedicin och öron-näsa-hals,
gastroenterologi vilket gör att dessa områden är svåra att handleda i brist på
patienter.

Brist på adekvat utrustning typ öronmikroskop. Man har ett synnerligen provisoriskt
gynrum, men brits med benstöd finns. Rektoskop finns men ST-läkaren har under sina
3 år som ST ej använt det. Videoutrustning på gång.

Internutbildning saknas men möjlighet att utvidga läkarmötena finns och planeras
framöver. Intresse finns från såväl MAL, VC och ST att utforma detta.

Utbildningasplan baserad på målen saknas till allas förvåning då medvetenhet och
kunskap finns. Se för övrigt synpunkter under D.



Förbättringspotential

Fortsätta leta lokaler.

Upprätta en handlingsplan för inköp av utrustning och iordningställning av
ändamålsenliga undersökningsrum.

Inför strukturerad internutbildning med aktivt deltagande av ST med vetenskapliga
diskussioner.

Komplettera befintlig kronologisk utbildningsplan med målbaserad individuell
utbildningsplan.

Genomför mer strukturerad kompetensbedömning enligt mall, DOPS, 360 grader etc
Dokumenterad sit-in samt videokonsultationer behöver införas.

Införande av specialistkollegium.



STRUKTUR

Verksamheten

Stor relativt välbemannad vårdcentral (13 500 listade) beläget i för små men centralt
belägna och kreativt utformade lokaler vid Gullmarsplan. Mycket goda kommunikationer.
Man har BVC, men ej ansvar för SÄBO. Studenter, AT och en ST. Skulle gärna ha fler ST och
har handledarutbildade läkare för detta, men lokalerna är för små. Hyres och
bostadsrätter, medelklassområde, få tolkpatienter - för övrigt ser man alla åldrar och har
akuta och planerade patientbesök, men mycket psykosomatik och livsångestfrågor. Få
operationer, gynekologiska patienter, utredningar remitteras i hög utsträckning.
Medvetenhet om detta finns och kompenseras med sidoutbildningar och fokuserade
besök. Övergripande stöd från SR organisationen finns med adekvata riktlinjer och
dokument

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

Vilket, enligt SPUR-modellen, innebär att:

Gradering

Medarbetarstab och interna kompetenser

Man har 6 anställda specialister i Allmänmedicin på 5,6 tjänster. Inga vikarier, en ST och en
AT. 4 av specialisterna har handledarutbildning. De två senast utbildade ST-läkarna är nu
kvar som specialister. Ingen disputerad. Välbemannat med övrig personal.
Hemsjukvårdssjuksköterskor, sjuksköterskebemannad astma/KOL- och
diabetesmottagning finns.

A 

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 



Föreskrift

Allmänna råd

Kvalitetsindikator

Gradering

Lokaler och utrustning

Samtliga huvudansvariga ST-handledare har specialistkompetens i avsedd
specialitet.

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.

Studierektorn har relevant specialistkompetens.

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 kvalitetsindikatorer 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

Alldeles för små lokaler, men man utnyttjar varje cm. Infektionspatienter under Corona
togs emot i container på torget. Man har lokaler i två våningsplan och har installerat en hiss
för att kunna ha BVC i källarplan. En del rum är fönsterlösa men man har bra belysning och
har gjort stora ansträngningar för att ändå få det trevlig och inbjudande. Gynrum fanns
inte , men i samband med SPUR placerades brits med stödben i alldeles för litet rum utan
möjlighet för läkaren att klämma sig in bakom, men ambitionen finns och processen
kommer att fortsätta efter besök - handlingsplan kommer att behövas. Operationsrum och
utrustning finns, liksom akutrum, hjärtstartare och syrgas, men öronmikroskop saknas,
liksom videokamera (på gång). Rektoskop finns men används sällan (aldrig av ST-läkaren).
Adekvat lab finns, egna läkarrum med utrustning och adekvata dataprogram.

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

Vilket, enligt SPUR-modellen, innebär att:

Kvalitetsindikator

Gradering

C 

Adekvat utrustning för diagnostik, utredning och behandling finns.

ST-läkarna har tillgång till funktionell arbetsplats.

Tillgång till IT-baserade kliniska beslutsstöd, sökbar vetenskaplig databas, stöd från
bibliotek eller FoU-enhet finns.

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

B. Socialstyrelsens föreskrifter följs.

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



PROCESS

Tjänstgöringens uppläggning

Skriftliga riktlinjer finns i Studierektorsorganisationens kravspecifikation där även ST-
kontrakt ingår. Uppstartsmöten sker via studierektor som även kommer (live eller digitalt)
på årliga uppföljningssamtal med ST, handledare och chef där utbildningsplan revideras.
Årsrapporter (ST) och handledarrapporter skrivs via ST forum. I detta fall har ST läkaren
gjort långt uppehåll i sin ST (nästan 2 år) pga föräldraledighet. Tidigare kronologisk
utbildningsplan - godkänd av HL och SR - skulle kompletteras med individuell målbaserad
utbildningsplan efter återkomst i ST, men detta har fallit mellan stolarna och måste
kompletteras. Jourer i Stockholm sköttes tidigare av primärvården men nu finns speciella
närakuter med specifikt anställda läkare. För att nå målen kombinerar man ofta en
placering på närakuten med en kortare placering på något av sjukhusens
akutmottagningar. Detta får anses adekvat.

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

Vilket, enligt SPUR-modellen, innebär att:

Föreskrift

Allmänna råd

Kvalitetsindikator

D 

Det finns skriftliga riktlinjer för hur målbeskrivningen ska uttolkas samt styrande
dokument för tjänstgöringens upplägg.

Jourtjänstgöring/beredskap uppfyller kraven i målbeskrivningen.

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.

SR bör utgöra en organisatorisk stödfunktion till verksamhetschef, handledare och
ST-läkare.

SR bör medverka till utarbetning av ST-läkarnas introduktionsprogram.

SR bör ta del av verksamhetschefens och handledarens bedömning av ST-läkaren.



Kvalitetsindikator

Gradering

Handledning och uppföljning

Handledarutbildad engagerad handledare och tillika MAL. Handledningen sker regelbundet
och tiden respekteras. ST läkaren mycket nöjd med sin handledare som är nummer två
under ST. Handledaren dokumenterar handledningen. Man har gjort sit-in men ej
dokumenterat. Man har ingen videokamera men inköp är på gång. Man har ännu ej haft
Mitt-i-ST - men detta planeras också. Har god kunskap om de värderingsmetoder som
finns. Värdering sker men dokumenteras ej alltid. SR har uppföljningssamtal en gång per år
då ST, handledare och chef deltar och detta sköts korrekt. Årsrapporter från ST och
handledarrapporter från handledaren skrivs årligen. Utbildningsplan har gjorts i början på
ST - innan lång föräldraledighet och den var enbart kronologisk och inte baserad på
måluppfyllelse. Samtliga inblandade trodde att det gjorts men man kunde under
granskningen konstatera att detta tyvärr fallit mellan stolarna. För övrigt sköts
handledningen exemplariskt. ST läkaren handleder studenter och får då handledning på
handledning.

Föreskrift

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
mål-beskrivningen oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnicitet,
religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller
ålder.

A. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. Övriga kvalitetsindikatorer 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 



Föreskrift

Allmänna råd

Kvalitetsindikator

Gradering

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.

ST-läkaren bör, utöver handledning, få fortlöpande instruktioner.

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.

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.



Gradering

Teoretisk utbildning

Extern utbildning: Studierektorsorganisationen i Stockholm har en plan för de obligatoriska
kurserna och prioriterar även deltagandet i dessa. Det är en brist och de flesta kurserna
kommer därför på slutet av utbildningen. Man kan få stå på kö till dessa - tex VESTA. Vad
gäller icke obligatoriska kurser får man gå på de som arrangeras av SR i Stockholm samt de
som administreras av andra landsting och universitet samt SK - kurser. Detta för att korrekt
hantera lagen om upphandling.

Intern utbildning: Man har ingen internutbildning på enheten. Läkarmöten finns men de
används ej till utbildning eller vetenskapliga diskussioner. Kompetens finns på enheten
inom olika områden och samtliga inkluderande verksamhetschefen är positiva till att starta
ett utbildningsprogram där ST-läkaren aktivt kommer att delta

Man har gruppundervisning varje torsdag eftermiddag då man möts i det sk ST Forum och
har utbildningar varannan vecka och gruppdiskussioner eller s.k. " portföljtid" varannan
vecka

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

Vilket, enligt SPUR-modellen, innebär att:

Föreskrift

A. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. Övriga kvalitetsindikatorer 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 

Teoretiska utbildningsmoment och kurser planeras in i enlighet med
målbeskrivningen.

ST-läkarna genomgår den teoretiska utbildning som definieras i det individuella
utbildningsprogrammet.

SR samordnar ST-läkarnas interna och externa utbildning.



Allmänna råd

Gradering

Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

ST läkaren har ännu ej genomfört den vetenskapliga utbildningen men VESTA kurs och
projektplanering är inplanerad i ST planeringen. Vetenskaplig handledare finns som
kommer att bedöma och ge feed-back på det vetenskapliga arbetet framöver. Man har
ingen journal club eller liknande på enheten och ingen disputerad kollega men man
diskuterar i vardagen vårdprogram, nya mediciner etc. ST -läkarnas arbeten presenteras på
vårdcentralen, men ej i vetenskapligt forum, i de flesta fall. Kvalitetsarbetet är redan
planerat och kommer att ske i samarbete med andra enheter. Verksamhetschef och
handledare engagerade i detta.

Föreskrift

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 



Föreskrift

Kvalitetsindikator

Gradering

Ledarskapskompetens och kommunikativ kompetens

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.

ST-läkares genomförda individuella arbeten publiceras eller presenteras vid
vetenskapliga möten.

Tillgång till ett välfungerande doktorandprogram finns.

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 kvalitetsindikatorer 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

ST läkaren har god förmåga att leda sig själv och har på ett föredömligt sätt anpassat sitt
utbildningsprogram för att kompensera för bristande möjligheter att träna alla mål på
hemmavårdcentralen. Hon handleder studenter under handledning. Kommer att arbeta
inom glesbygdsmedicin för att mera aktivt träna akutsjukvård i vardagen och teamarbete.
Verksamhetschefen positiv att delegera uppgifter av ledningskaraktär och handledaren har
planerat för ST att leda läkarmöten etc. och är beredd att då ge feed-back. Kommunikativ
kompetens tränas via sit-in och man kommer att inköpa videoutrusning.

Föreskrift

Allmänna råd

Gradering

H 

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.

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.

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.



. k . e SPUR genomförd 2022-04-06 på Capio vårdcentral
Extern kvalltetsgrans rnng n, 
Gullmarsplan, Stockholm. 

Handlingsplan utifrån SPUR-rapport

Utrustning- Kontinuerligt arbete sker för att leta nya lok�!er och 
__ ��timera de

underdimensionerade lokaler som vi har. Vi skall åter se over moJligheten att ha ett

öronmikroskop på mottagningen. 

Tjänstgöringens upplägg- ST-läkare Federika har avsatt tid för att komplettera sin befintliga 
kronologiska utbildningsplan med målbaserad individuell utbildningsplan, 

Handledningen och uppföljning- Handledning kommer utgå från utbildningsplanen då 
denna är klar. Sit ins har genomförts och dokumenterats. Planering startas för 360 
gradersbedömning. Vårdcentralen behöver bli bättre på internutbildning överlag och vi 
planerar starta en grupp med läkare och sjuksköterskor för detta. 

Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete- Vi planerar för införande av specialistkollegium. 

Stockholm 2022-05-12 

Monica Carlsson 

Verksamhetschef 

Capio Vårdcentral Gullmarsplan 

Charlotte Ulas Nyholm 

Studierektor Stockholm Söder 
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ST-läkare, Capio Ve Gullmarsplan 


