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Styrkor

Svagheter

Förbättringspotential

Klinik med mycket bra stämning.

Nöjda ST-läkare.

Allsidig verksamhet.

Välbemannad klinik.

Jourtjänstgöringen är tillräcklig för ST-utbildningen.

Engagerad studierektor.

Tidig inskolning i bakjours- och konsultverksamheten.

God handledning i vardagen.

Goda möjligheter till externa SK- kurser och sidoutbildning.

För lite planerad mottagning.

Problem att delta i viss intern/extern utbildning.

Schemalagd tid för självstudier och handledning saknas.

Träffar mellan ST-läkare, huvudhandledare och handledare i samband med
sidodtjänstgöringarna förekommer inte.

Ingen disputerad läkare finns på kliniken.



Förbättringspotential

Handledarutbildningen bör uppdateras regelbundet.

Schemalagda självstudier, en heldag per månad och att innehållet planeras och följs
upp tillsammans med handledaren.

Inrätta " Journal club" internt på kliniken.

Gemensam bedömning av inkommande remisser.

Inför 3-partssamtal (ST, Huvudhandledare, Handledare mottagande klinik ) inför och
efter sidoutbildning.

Bättre återkoppling avseende ST-läkarens medicinska kompetens,
ledarskapskompetens, kommunikation, pedagogiska och handledarförmåga genom
att använda bedömningsinstrumenten.

Fortsätt uppmuntra till undervisning och aktiv handledning av läkarstudenter,
randutbildare , AT-läkare och med strukturerad återkoppling.

Öka mottagningstjänstgöringen och särskilt med infektionspatienter.

Schemalagda handledarsamtal 1 gång per månad.

Schemalägg utbildningsaktiviteter.

Förlägga en del av infektionsplaceringens sista del vid hemmakliniken.

Fortsätta med handledarträffar 1 gång per termin.

Rekommendation om att s.k. startseminarium startas centralt på sjukhuset. Där deltar
nyanställd ST-läkare tillsammans med utsedd huvudhandledare under 2 dagar för
allmän introduktion om vad ST innebär och påbörjande av utbildningsprogrammet.
Även genomgång av bedömningsmetoder med praktiska övningar.



STRUKTUR

Verksamheten

Infektionskliniken Visby lasarett har ett upptagningsområde på 61 000 invånare. I
ansvarsområdet förutom infektionsmedicin finns även lungmedicin. Verksamheten är
allsidig, men p.g.a. befolkningsunderlaget krävs sidoutbildning på större klinik för att
uppnå målbeskrivningen. För slutenvård har kliniken 1,5 vårdavdelning med 21 (14+7)
vårdplatser, samtliga enkelrum och 8 rum med slussfunktion, 4 av dem med undertryck.
Öppenvård med daglig planerad mottagningsverksamhet med dominans av
lungmedicinpatienter. Resevaccinationsmottagning oftast en eftermiddag per vecka. Någon
sprutbytesmottagning finns ej. Kliniken har bakjourslinje dygnet runt och primärjourslinje
på akutmottagningen kontorstid måndag - fredag. Infektionskliniken har även samjour
med medicinkliniken och barnkliniken med nattjoursveckor ej oftare än var 6:e vecka. Man
bedriver konsultverksamhet för hela sjukvårdsdistriktet med daglig IVA-rond. På vissa
avdelningar genomförs i perioder antibiotikarond.

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

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 



Medarbetarstab och interna kompetenser

Vid kliniken finns en t.f. verksamhetschef, som är reumatolog och internmedicinare och
som har god erfarenhet av chefspositioner i vården. Vid kliniken arbetar 10 specialister, 5
ST-läkare och dessutom vikarier såsom randutbildare, AT läkare. 4 Handledare finns, som
handleder 5 ST-läkare. En av specialisterna arbetar 50% som smittskyddsläkare. Ingen
disputerad läkare finns på kliniken. Vid forskningsprojekt kan lämplig handledare anlitas
från universitetsklinikerna. Alla handledare har genomgått handledarutbildning, som dock
behöver förnyas. Vid kliniken vårdas både infektions- och lungmedicinska patienter. ST
läkarna genomgår därför 4 mån utbildning i lungmedicin. En läkare är specialist i
lungmedicin och arbetar deltid på mottagningen. Lungkonsult kan även tillfrågas utanför
Visby.

Föreskrift

Allmänna råd

Kvalitetsindikator

Gradering

B 

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.



Gradering

Lokaler och utrustning

De båda vårdavdelningen är lokaliserade långt ifrån varandra på sjukhuset. Vårdavdelning
A2 är ljus och luftig med ändamålsenliga lokaler och expeditioner. Avdelning C2 , som delas
med geriatriken, saknar slussar och handfat vid dörrarna till rummen och upplevs trängre.
Mottagningen ligger i nära anslutning till avd A2 och är rymlig.

Alla ST-läkare har tillgång till egen arbetsplats med dator under sin tjänstgöring på
hemmakliniken, men administrativa korridoren och rummen är trånga och delas av flera.

Adekvat utrustning för diagnostik, utredning och behandling finns. Leverelastografi görs av
radiolog på röntgenavdelningen. Malariamikroskopi utförs på kem.lab. Ett litet
mikrobiologiskt laboratorium som sköts av BMA finns på sjukhuset för ffa bakteriologisk
diagnostik. Någon mikrobiolog finns ej på plats. Övrig mikrobiologisk diagnostik görs i
Stockholm,

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

Vilket, enligt SPUR-modellen, innebär att:

Kvalitetsindikator

Gradering

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 

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.



Gradering

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

Tjänstgöringen sker enligt ett individuellt utbildningsprogram under 5 år. Ett gemensamt
introduktionsprogram finns riktat till alla läkare. Alla ST- läkare har ST-kontrakt som
innehåller mer individuella önskemål. Gotland har ett litet upptagningsområde. Därför
tjänstgör ST-läkare på universitetssjukhus ett år för att få se ett bredare
infektionspanorama. I inledningen av ST görs en sidoutbildning på några veckor på lokala
mikrobiologiska laboratoriet i Visby. Resterande randutbildning i mikrobiologi görs utanför
Visby. Medicintjänstgöringen och barnrandningen kan däremot göras i Visby. De flesta
väljer dock att göra barnutbildningen på fastlandet. Jourtjänstgöringen, som primärjour
infektion, är förlagd till akutmottagningen, dagtid kl. 08-17. I slutenvård får ST-läkaren
arbeta med såväl infektionspatienter och patienter med lungsjukdomar och
mottagningsarbetet har sin tyngdpunkt på lungpatienter Tidigt under utbildningen tränas
ST-läkare att arbeta som " mellanjour" med bakjours- och konsultuppgifter med stöd av "
bakbakjour". Dessutom deltar ST-läkaren i nattjoursvecka i samjour infektion, medicin och
barn inte oftare än var 6 :e vecka. Denna organisation upplevs som betungande, och att
tiden bättre skulle kunna användas för infektionsutbildning dagtid. Medarbetarsamtal med
verksamhetschefen sker årligen.

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

Det finns en utsedd handledare för varje ST-läkare. Flera har äldre handledarutbildning,
som ej är anpassad till "nya ST", som bl.a. innebär genomgång av strukturerade
bedömningsmetoder. Alla ST-läkare har sidoutbildningar inplanerade i
utbildningsprogrammet. De har handledare i samband med sidoplaceringarna, men dessa
följs ej upp tillräckligt mycket före , under och efter tillsammans ned huvudhandledaren.
Handledningen är inte schemalagd och blir därför inte av tillräckligt ofta.
Handledarsamtalen dokumenteras inte alltid av ST-läkaren. Fortlöpande bedömning av ST-
läkarens kompetens och utveckling görs genom handledarsamtal, instruktioner och
muntlig feed-back i klinisk vardag och specialistkollegium. Övriga strukturerade
bedömningsmetoder t.ex sit-in, rondmall, CBD används sällan. ST-läkarna genomför årligen
SILF´s ST-skrivning med efterföljande genomgång.

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- Läkarnas teoretiska utbildning organiseras av studierektorn. Intern utbildning sker på
torsdagarna under 1 timme för hela kliniken. Ingen schemalagd tid för självstudier finns.
Extern utbildning planlägges av Infektion Karolinska sjukhuset och sker via länk en
eftermiddag varannan vecka för ST läkare. Dock finns praktiska problem för ST- läkarna att
delta, då denna undervisning kolliderar med andra möten och att undervisningen inte är
schemalagd. Läkarna deltar i SK- kurser. Det finns en generös inställning till deltagande i
nationella och även möten utomlands.

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

Visby lasarett har ingen FoU-enhet och kliniken har ingen disputerad läkare. ST-läkarna
deltar i den obligatoriska regionala FoU-kursen och planerar/genomför arbetet enligt
vetenskapliga principer oftast i samband med sidoutbildningen på universitetsklinik, där
god tillgång på vetenskaplig handledare finns. För arbetet inklusive kursen avsätts 10
veckor. Två ST-arbeten har hittills presenterats som posters på infektionsläkarföreningens
vårmöte. Kvalitetsarbete planeras/görs av samtliga ST-läkare och redovisas muntligt för
kliniken.

Den fortlöpande bedömningen och återkopplingen sker inom ramen för den kliniska
tjänstgöringen. Etablerade bedömningsmetoder används ej.

Kliniken har inga egna regelbundna möten där medarbetare diskuterar och kritiskt
granskar vetenskaplig litteratur, s.k. "Journal club". ST-läkarna bereds möjlighet att delta i
detta centralt på sjukhuset ca 1 gång per termin.

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

I det dagliga arbetet sker feedback till viss del men inte regelbundet och oftast inte
strukturerat, t.ex genom sit- in, rondmall, ST-läkaren tränas dagligen i ledarskap och
kommunikation vid ronder med personal och patienter. Den kommunikativa och
pedagogiska förmågan tränas också vid undervisning av AT-läkare och övrig personal med
viss feed-back. Dock sker ingen bedömning av handledning av läkarstudenter.

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.


