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Styrkor

Svagheter

Förbättringspotential

En adekvat bemanning med specialistkompetenta distriktsläkare av vilka flera är
utbildade handledare.

Verksamheten disponerar moderna och funktionella lokaler.

Enheten har en generellt hög utrustningsnivå.

Korta beslutsvägar och nära samarbete mellan olika personalgrupper, vilket ger
förutsättningar för en god utbildningsmiljö.

Vid granskningstillfället en liten ST läkargrupp (en ST läkare och en under rekrytering).

Individuella utbildningsplaner behöver utvecklas och implementeras för uppfylla
ställda krav enligt författning.

Utöka ST-läkargruppen, för att ytterliga stärka den dynamiska utbildningsmiljön.



STRUKTUR

Verksamheten

De övergripande förutsättningarna för en specialiseringstjänstgöring av hög och jämn
kvalitet bedömdes vara uppfyllda, helt och fullt.

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

Gällande medarbetarstab och interna kompetenser noterades inga avsteg från föreskrifter
och allmänna råd. Deltagande i handledarträffar med viss regelbundenhet kan övervägas
för att ytterligare stärka enhetens utbildningsmiljö.

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

Lokaler och medicinteknisk utrustning håller generellt en hög standard.

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

Tjänstgöringens uppläggning uppfyller flertalet ställda krav enligt föreskrift och allmänna
råd, dock inte samtliga. ST-läkarna har enligt vår bedömning inte tillgång till fullt utvecklade
individuella utbildningsprogram (IUP) som utgår från kraven i målbeskrivningen. Därvid kan
IUP ej heller bli föremål för uppföljning och revidering på ett sådant sätt att ställda krav
enlig föreskrift uppfylls. En lämplig åtgärdsplan bör därför upprättas och implementeras
under kommande verksamhetsår.

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

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

Med avseende på vad tidigare påpekats kring upprättande av IUP bedömer vi att
momentet handledning och uppföljning inte möter de ställda kraven enligt föreskrift. En
åtgärdsplan bör därför upprättas och implementeras.

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

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

De teoretiska utbildningsförutsättningarna var generellt mycket goda.

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

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.

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.

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.



Gradering

Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

Förutsättningarna inom medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete var goda. För att
ytterligare stärka utbildningen kunde journal club, eller motsvarande aktivitet, övervägas.

Föreskrift

Kvalitetsindikator

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.

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.



Gradering

Ledarskapskompetens och kommunikativ kompetens

På enheten finns ett pågående och levande samtal vid mellan handledare och ST -läkare,
där man under handledningen även berör kommunikativ kompetens och eget ledarskap.

Föreskrift

Allmänna råd

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.

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.



Gradering

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 Kalmar län 
Webbplats 

Regionkalmar.se 
E-post 

region@regionkalmar.se 
Organisationsnr 

232100-0073 

Postadress 

Region Kalmar län 
Box 601 
391 26 Kalmar 

Besöksadress 

Strömgatan 13 
Kalmar 

Telefon 

0480-840 00 
Fax 

 
Bankgiro 

833-3007 

 

 

Skriv enhetsnamn här 
 

Åtgärdsplan SPUR 
Sida 

1 (2) 

Datum 

2022-11-30 
   

   

 

 
 

 

 

  

 

Handlingsplan efter SPUR-inspektion Stensö hälsocentral 

2022-11-18 

 
Anmärkningar som framgår av SPUR-rapport 
 
Brist i att individuellt utbildningsprogram (IUP) som utgår från kraven i 
målbeskrivningen saknas för alla ST-läkare, och kopplat till det;  
 

att IUP (inte) regelbundet följs upp och revideras vid behov i samråd 
med studierektor, handledaren och ST-läkaren; 
 
att tillgång till IUP och handledning* (inte finns) för de leg läkare 
utan specialistkompetens som arbetar vid enheten med siktet 
inställt på ST finns, samt; 
 
att handledningen (inte) utgår från det individuella 
utbildningsprogrammet. 

 
Det kommenteras i SPUR-rapporten också som en svaghet vid 
granskningstillfället att det är en liten ST läkargrupp (en ST läkare och en 
under rekrytering). 
 
 
*kommentar/MA: Individuell handledning finns för alla läkare utan 
specialistkompetens som tjänstgör på enheten, dock inte utifrån individuellt 
utbildningsprogram.  
 
 
Åtgärdsplan 
 
individuellt utbildningsprogram (IUP) ska implementeras för samtliga ST-
läkare på enheten under första kvartalet 2023.  
 
En regiongemensam mall för IUP har utformats av studierektorer och 
utifrån den dokumenterar ST-läkaren och handledaren relevant planering i 
IUP.  
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IUP förvaras i ST-läkarens utbildningspärm. Kopia lämnas även till 
verksamhetschefen.  
 
IUP revideras återkommande under ST, bland annat genom årlig 
årsavstämning. 
 
Utformningen av årsavstämning är ett möte där ST-läkare, handledare och 
verksamhetschef deltar. Vid årsavstämning ska utvärderas om handledning 
utgår från IUP, om målbeskrivning följs med utvärdering av ST-läkarens 
måluppfyllelse och progress. Utifrån det sammanställes en rapport som 
delges studierektor för ST. 
 
Som åtgärd för att bidra till en större ST-grupp på enheten arbetar 
verksamheten systematiskt för rekrytering av ST-läkare på många plan. Dels 
genom att eftersträva ett generellt gott utbildningsklimat på enheten, dels 
genom att ta emot och erbjuda god introduktion och handledning av 
studenter, blivande läkare under utbildning och läkarvikarier för att detta 
senare kunna utgöra en rekryteringsbas genom AT- och senare ST-
tjänstgöring.  
 
 
Ansvariga för ovanstående åtgärder:  
 
Basenhetschef, samt ST-handledare och ST-läkare 
 
Klart när: 
 
Kvartal 1, 2023 
 
 
 
 
Kalmar 2022-12-01 
 
 
 
Mattias Alvunger Anna Raaegaard Henning Wallerstedt 

Basenhetschef Spec i allmänmedicin Studierektor 

  ST-handledare 


