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Styrkor

Svagheter

Förbättringspotential

ST-läkarutbildningen bedrivs med gott stöd från kollegor och handledare

Bra arbetsklimat med högt i tak

Engagerad studierektor som är aktiv i nationella nätverket för patologi

God läkarbemanning

Forskningsaktiv klinik, med flertal disputerade specialister och ST-läkare

Bra balans mellan utskärning och diagnostik

Alla ST-läkare erhåller grundlitteratur (Robbins Pathology)

Allsidig verksamhet där hela det patologiska spektrat är representerat lokalt

Varje ST -läkare har ett regionalt allmänt utbildningsprogram, men detta uppfyller inte
kravet på IUP

ST-läkarnas Utbildningsprogram följs inte alltid upp regelbundet

Strukturerad återkoppling av ledarskapskompetens, handledning under handledning
och undervisning sker i mycket begränsad omfattning

Handledarsamtal förekommer men ej alltid regelbundet



Förbättringspotential

Inför personliga IUP som beskriver hur varje delmål skall uppfyllas; såväl a- som c-
delmål.

Tydliggör i IUP vilka traditionella ledarskapsmoment som ingår, t ex leda läkarmöten,
ronder, team, APT och vidareutveckla en strukturerad återkoppling av detta.

Ge strukturerad återkoppling då ST-läkaren handleder och gör muntliga
presentationer

Låt gärna ST-läkaren få inblick i vad som ingår i verksamhetschefs/medicinsk ansvarig
chefs arbetsuppgifter. Överväg om de även kan få auskultera på något
ledningsgruppsmöte.

Uppmuntra ST-läkarna att presentera sina vetenskapliga arbeten samt
kvalitetsarbeten på klinikens läkarmöten.

Se över möjligheten att även införa professionellt program på vissa läkarmöten.

Lät ST-läkarna tidigt få utförlig instruktion i lab-datasystemet Sympathy.

Överväg att låta senior ST- läkare fungera som mentor när ny ST-läkare börjar.

Vidareutveckla introduktionsprogrammet såväl vid uppstart av ST som inför varje
organplacering.

Överväg om studierektorn kan adjungeras till ledningsgruppen då ST-
utbildningsfrågor står på agendan eller då studierektorn vill informera om nyheter i
ST-utbildningen.

Återinför möjlighet att kritiskt granska vetenskapliga artiklar/ "journal club".

Se över vilka befintliga progressionsmallar som kan implementeras i ert vardagliga
arbete, tex SvFP mallar.

Inför handledarträffar för uppdatering av handledarfunktionen.

Se över möjlighet till internutbildning i vårdhygien och smittskydd.

Se över om ST-läkarna kan presentera de kurser de deltagit i på läkarmötena och
därefter ges strukturerad återkoppling på detta.



STRUKTUR

Verksamheten

Klinisk patologi, Laboratoriemedicin, Norrlands universitetssjukhus (NUS), har
huvudsakligen verksamheten förlagd till Umeå ,med en mindre enhet på Östersunds
sjukhus. Digital patologi ingår i verksamheten och utnyttjas bl.a vid konferenser med
Östersund och vid bedömning av mjukdelstumörer. Kliniken diagnostiserar alla
hematologiska-, perinatala- och neuropatologiska preparat från närliggande regioner.
Enheten saknar punktionsmottagning. Verksamheten är allsidig och representerar hela det
patologiska spektrat. Målbeskrivningen kan uppfyllas utan behov av sidotjänstgöring.
Kliniken bedriver en omfattande aktiv forskning och undervisar studenter.

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

Kliniken har 30 specialister (varav 12 disputerade) och 8 ST-läkare (varav 3 disputerade och
en doktorandanmäld). Specialistkompetent studierektor finns på enheten. Studierektorn
har uppdragsbeskrivning men ingen avsatt tid för uppdraget. Antalet specialister är
tillräckligt i förhållande till antal ST-läkare för adekvat klinisk instruktion/handledning.
Regelbundna handledarträffar saknas på kliniken.

Föreskrift

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

Verksamheten bedrivs i delvis trånga lokaler. Utrustningen är generellt god.Tillgång till
adekvat bibliotekstjänst finns. ST läkarna erhåller egen grundläggande patologibok. ST-
läkarna har adekvata arbetsplatser.

Föreskrift

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 



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

Vilket, enligt SPUR-modellen, innebär att:

Kvalitetsindikator

Gradering

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 för hur ST utbildningen skall genomföras finns. Utbildningen är indelad i
organblock som ST-läkaren även senare i utbildningen får återkomma till för fördjupade
kunskaper. ST-läkarna får möjlighet att hantera färska vävnadspreparat och fryspreparat
inom respektive organområde. Vid nyanställning får ST-läkaren en ST-pärm med bra allmän
information som rör utbildningen. Ett skriftligt introduktionsprogram som omfattar de
första arbetsveckorna saknas. Skriftlig introduktion till varje organområde skulle underlätta
för ST-läkarna. Vikarierande leg läkare får adekvat handledning och tilldelas en
huvudhandledare. ST-läkarna har utbildningsprogram enligt regionstandard. Detta
program uppfyller ej kravet på IUP där det ska framgå hur delmålen ska uppfyllas. Åtgärder
krävs.

Under granskningen påvisades brister vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd. Verksamheten har efter granskningen inkommit med
handlingsplan, se bilaga. Graderingen är ändrad till C.

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

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.



Allmänna råd

Kvalitetsindikator

Gradering

Handledning och uppföljning

Samtliga huvudhandledare har aktuell handledarutbildning. Handledarsamtalen
förekommer till viss del regelbundet. Man beskriver en god kultur gällande stöd och
återkoppling i det löpande diagnostikarbetet. Fortlöpande bedömning och återkoppling av
kompetens med på förhand överenskomna metoder förekommer till viss del men
strukturen för detta bör vidareutvecklas. Specialistkollegium genomförs 1 gång per år.

Föreskrift

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.

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

ST-läkarna har 2 timmar per vecka tid för självstudier. ST-läkarna har egen intern utbildning
varje vecka med t ex preparatvisning , "black box", samt genomgång av kurslitteratur där ST
presenterar olika kapitel för varandra. En gång per månad inbjuds specialist att föreläsa på
dessa träffar. 1 timme per vecka deltar ST-läkarna i administrativa läkarmöten.
Professionellt innehåll i dessa möten förekommer sparsamt och kan vidareutvecklas. ST-
läkarna får frikostigt deltaga i externa kurser och utbildningsaktiviteter.

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

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

Alla ST-läkare erbjuds utbildning i vetenskapsmetodik. Det finns goda förutsättningar att
genomföra ett vetenskapligt arbete på denna forskningsaktiva klinik, med stort antal
disputerade handledare. Alla ST-läkarna genomför kvalitetsarbeten som implementeras i
verksamheten. Kliniken har för närvarande ingen rutin för" Journal clubs", men goda
förutsättningar för att återuppta detta finns och bör uppmuntras. 122 st vetenskapliga
publikationer har gjorts under 2020-2021.

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 

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

Gradering

Ledarskapskompetens och kommunikativ kompetens

ST-läkarna genomgår kurs i ledarskap och får möjlighet att träna ledarskap genom t ex att
leda ronder, deltaga i MDK. Handledning och strukturerad återkoppling av
ledarskapskompetens sker i ringa grad och bör vidareutvecklas. ST-läkarna handleder och
undervisar studenter men strukturerad återkoppling på detta moment saknas. Åtgärder
krävs.

Under granskningen påvisades brister vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd. Verksamheten har efter granskningen inkommit med
handlingsplan, se bilaga. Graderingen är ändrad till C.

Föreskrift

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 



Föreskrift

Allmänna råd

Gradering

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.



Region Västerbotten Klinisk patologi och cytologi Umeå 22-10-14

Åtgärdsplan för förbättringar av ST-utbildningen i
klinisk patologi vid NUS med anledning av
SPUR-inspektionen i september 2022.

Gällande kravet i socialstyrelsens föreskrift att alla ST-läkare ska ha
individuella utbildningsprogram som utgår från kraven i
målbeskrivningen och att det individuella utbildningsprogrammet ska
följas upp regelbundet och revideras vid behov i samråd med SR, HL
och ST-läkaren har åtgärder enligt nedan vidtagits:

En klinikspecifik mall för det individuella utbildningsprogrammet har nu utformats och
bifogas till åtgärdsplanen. Huvudhandledarna har fått i uppdrag att tillsammans med
ST-läkarna individualisera utbildningsprogrammet för varje enskild ST-läkare.

Parsamtal mellan huvudhandledare, ST-läkare och ST-studierektor kommer att
hållas för de tre nyaste ST-läkarna på kliniken i januari 2023. Vid detta tillfälle
kommer det individuella utbildningsprogrammet att granskas och ST-studierektorn
vara behjälplig med att justera utbildningsprogrammet vid behov. ST-kollegium
kommer att hållas i januari 2023 för denna grupp av ST-läkare.

Parsamtal med resterande ST-läkare kommer att hållas i mars 2023 och de
individuella utbildningsprogrammen justeras då på samma sätt som beskrivits ovan.
ST-kollegium kommer att hållas i mars 2023 för denna grupp av ST-läkare.

Senast i april 2023 kommer således alla ST-läkare på kliniken att ha ett individuellt
utbildningsprogram enligt kravspecifikationen.

De individuella utbildningsprogrammen kommer att följas upp och revideras
halvårsvis av huvudhandledare och ST-läkare samt årsvis av ST-studierektor i
samband med parsamtal.

Gällande kravet i socialstyrelsens föreskrift att alla ST-läkare ska ges
kontinuerlig handledning i ledarskapskompetens och att ST-läkarens
kompetens i ledarskap ska bedömas fortlöpande och med återkoppling
har åtgärder enligt nedan vidtagits:



Region Västerbotten Klinisk patologi och cytologi Umeå 22-10-14

Huvudhandledaren ska minst 1 gång per termin närvara när ST-läkaren håller i
undervisningsmoment t ex fallvisning för läkarstudenter eller ST-kollegor,
handledning samt undervisning av läkarstudenter vid utskärning och obduktion eller
handledning/undervisning av andra personalkategorier. I samband med detta ska
strukturerad återkoppling ges.

ST-läkaren förväntas i samband med samtliga organplaceringar kunna leda en
multidiciplinär rond med stöd eller presentera utvalda fall. I samband med detta ska
den aktuella kliniska handledaren/instruktören ge strukturerad återkoppling med
hjälp av SVFP:s studierektorsnätverks rekommenderade progressionsmall.

ST-läkaren förväntas redovisa sitt vetenskapliga arbete samt kvalitets-och
förbättringsarbete på ett läkarmöte och ska efteråt få strukturerad återkoppling på sin
presentation av huvudhandledaren.


