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Styrkor

Svagheter

Förbättringspotential

Många kollegor. Engagerad ledning/HL.

Frekventa kompetensutvärderingar med tyngdpunkt på ledarskap och vetenskapligt
förhållningssätt.

Välfungerande centrala dokument och engagerad SR.

Heltäckande utrustning i stora lokaler.

Välförankrade i lokalsamhället.

Avsaknad av skriftligt individuellt utbildningsprogram.

Svårighet med kontinuitet då listan är för stor och patienterna sköts av vikarierande
läkare.

Hög arbetsbelastning, ST har för stor lista.

Inläsningstid för ST faller bort.

ST saknar till stor del makt över sin tidbok.

Omedelbart upprättande av ett skriftligt individuellt utbildningsprogram.

Anpassning av patientlistan till arbetsgrad.

Inflytande över sin egen tidbok.

Strukturera återkoppling från sidoutbildning. Resurs finns på intranätet.

Tillgång till central dokumentationsplattform för ST-utbildning.



STRUKTUR

Verksamheten

VC har ca 15 500 listade. VC har läkarmottagning samt flera sköterskemottagningar inom
astma/KOL, diabetes, alkohol, livsstil, inkontinens, demens och vaccination. I anslutning till
VC finns en röntgenklinik som gör slätröntgen. Man har ett nära samarbete med vårdval
psykisk ohälsa där det arbetar psykologer och kuratorer. BUM har en kurator placerad på
VC. Läkare och vårdsamordnare samarbetar med hemsjukvården. Läkarna tjänstgör på
BHV och man samverkar med öppenpsyk, BUP, ögon och öron som finns geografiskt nära.
Jourverksamhet helger utförs i samarbete med Hultsfred och läkarna har beredskap kvälls-
och nattetid.

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

Antalet Spec i Allmänmedicin: 9. Antalet tjänster: 7,8. Antalet leg. läk: 1. Antalet vikarierande
läkare: 2 allmänmedicin och 3 läkarassistenter. Antalet utbildade ST-handledare: 4. Antalet
ST: 1. Antalet AT-läkare: 2. Antalet disputerade läkare: 1.

På VC arbetar läkare, sjuksköterskor, distriktssköterskor, psykolog, kurator,
undersköterskor och administratörer.

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

Rymliga och delvis moderniserade lokaler som tidigare var ett lasarett. ST-läkaren har eget
rum bredvid handledaren. Det finns op-rum, rum för rektoskopi med öronmikroskop,
ögonmikroskop och gynstol.

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

Det finns introduktionsprogram för nya ST-läkare. Kurser och andra utbildningar är
inplanerade och styrs upp centralt. Två gånger i månaden är det basgruppsträff för ST-
läkarna på de närliggande vårdcentralerna. Det finns även intern utbildning på
vårdcentralen. Jourverksamheten finns på VC. ST har egen lista på ca 680. Dagbakjour finns
dagligen för utbildningsläkare. ST saknar makt över sin tidbok. Kan inte boka återbesök till
sig själv. ST har ej tydligt avsatt självstudietid.

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

ST-läkaren har ej ett individuellt utbildningsprogram. Tjänstgöringsschema för randningar
finns. Handledning sker regelbundet med kända metoder för kompetensvärdering. Bland
annat används frekvent ex medsittning, 360 och mini-CEX. Dokumentation av handledning
sker av ST. Randningar följs upp av handledare. Årligen utförs specialistkollegium.

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

Kurser och andra utbildningar har inplanerats och styrs upp centralt. Två gånger i månaden
är det basgruppsträff för ST-läkarna i området. Läkarmöte hålls en gång i veckan där inslag
av vetenskapligt innehåll kan lyftas.

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

Det finns strukturerade program för skriftligt individuellt arbete för alla ST-läkare. I
programmet ingår vetenskaplig handledare. ST-läkaren har genomfört ett vetenskapligt
arbete under grundutbildningen som granskats utifrån vetenskapliga principer. Det
skriftliga arbetet och kvalitetsarbetet redovisas både skriftlig och muntligt, återkoppling
ges.

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.



Kvalitetsindikator

Gradering

Ledarskapskompetens och kommunikativ kompetens

Handledning ingår för ST. ST leder grupper internt. Möjlighet finns att få inblick i chefens
arbetsuppgifter. ST deltar i kvalitetsarbetet på VC.

Föreskrift

Allmänna råd

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 

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

Gradering

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.
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Handlingsplan ST-utbildning efter SPUR-inspektion 

Syfte  

Åtgärda brister i uppfyllandet av Socialstyrelsens föreskrifter utifrån genomför 

kvalitetsgranskning av specialisttjänstgöringen.  

Mål 

Säkerställa att verksamheten i högre grad uppfyller Socialstyrlens föreskrifter gällande 

specialisttjänstgöring i allmänmedicin.  

Målgrupp 

ST-läkare, handledare och verksamhetschef Vimmerby hälsocentral, samt studierektor för ST-

utbildningen.  

Ansvar 

ST-läkare, handledare har ansvar att åtgärda de brister som synliggjordes vid 

kvalitetsgranskningen. Verksamhetschef ansvarar för att följa upp att bristerna åtgärdats och 

ge förutsättningar för att bristerna inte upprepas.  

Inledning 

Vid den externa kvalitetsgranskningen av specialisttjänstgöring vid Vimmerby hälsocentral 

2022-11-17 framkom att hälsocentralen till stor del följer Socialstyrelsens föreskrifter, men att 

brister finns gällande tjänstgöringens uppläggning och därmed även handledning och 

uppföljning. Vilket innebär att en handlingsplan för att åtgärda bristerna måste tas fram.  

Till detta påtalades det även vid inspektionen att  

• ST-läkarens patientlista var för stor 

• Inläsningstid som ligger på ST-tid, faller bort på grund av aktiviteter och restid till 

dessa. 

• Inflytande över den egna tidboken. 

• Viktigt att använda dokument för strukturerad återkoppling vid sidoutbildningar. 

Aktiviteter 

Följande aktiviteter identifierades i direkt anslutning till SPUR-inspektionen. I samband med 

detta beslutades att göra en uppföljning i samband med att handlingsplanen upprättades.  
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• I samband med, eller i nära anslutning till introduktionsdag för ST-läkare och 

handledare ska dessa tillsammans upprätta ett individuellt utbildningsprogram som 

utgår för kraven i målbeskrivningen. Regionens mall för detta ska användas och följas 

upp kontinuerligt bland annat vid handledningstillfällen, medsittningar och 

specialistkollegium.    

• Vid sidotjänstgöring/utbildning ska dokument för strukturerad återkoppling användas. 

• Minskning av befintlig patientlista samt i fortsättningen begränsning av ST-läkares 

patientlista till den nivå ST-läkare befinner sig på. 

• När ST-tid används till utbildningar ska inläsningstid kompenseras i tidbok.  

• I ST-läkares tidbok ska det finnas såväl telefontider, receptmoduler och egen 

bokningsbar tid.  

 

Resurser 

Tid ska finnas avsatt i ST-läkarens tidbok för upprättande av det individuella 

utbildningsprogrammet och för uppföljning av detsamma.  

Schemaläggande medicinsk sekreterare ansvarar för att i dialog med ST-läkaren anpassa 

tidboken i Cosmic.  

Listningsansvarig medicinsk sekreterare ansvarar för att anpassa ST-läkares lista till den nivå 

som är lämplig. 

 

Uppföljning av aktiviteter 23-01-11 

• Individuellt utbildningsprogram för nuvarande ST-läkare, enligt excelmall från Navet, 

upprättades under november månad 2022, vilken även skickades till inspektör. 

• Det individuella utbildningsprogrammet finns med som grund för uppföljning vid 

bland annat handlingstillfällen för nuvarande ST-läkare.  

• Formulär för strukturerad återkoppling vid sidoutbildningar kommer att användas vid 

kommande sidotjänstgöring. 

• Minskning av patientlista pågår. 

• ST-läkarens tidbok har justerats så att det finns egna bokningsbara tider. Dialog om 

ytterligare lästid sker med schemaläggare.  
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Relaterade dokument 

• Rapport Extern Kvalitetsgranskning av specialisttjänstgöring 2022-11-17, Marcel 

Aponno och Robert Schäfer. 

• Från Navet: Planering och struktur av specialiseringstjänstgöringen i Region Kalmar 

län utifrån Socialstyreslens föreskrift och allmänna råd enligt SOFS 2015:8 

Övergripande document Inklusive förslag på individuell utbilningsplan, 

• Från Navet: excelfil Individuellt utbildningsprogram st-allmänmedicin.  

 

Vimmerby 23-01-11 

 

…………………………………..  ………………………………………. 

Camilla Ljungdahl, verksamhetschef  Maria Ernfridsson, studierektor 

 

…………………………………… 

Susanna Antonsson, ST-läkare 

 

 


