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Styrkor

Svagheter

Förbättringspotential

Akutläkare bemannar och driver akutkliniken och uppskattad handledning av
specialist i akutsjukvård finns på plats dygnet runt.

Arbetsmodellen med teamarbete läkare/ssk/ussk är välfungerande och uppskattas av
alla medarbetare

Kliniken har en anpassad schemamodell vilket medför att ST läkarna är nöjda med
>70% obekväm arbetstid.

Bemanningen är tillräcklig för klinikens nuvarande uppdrag och det råder en rimlig
balans specialister/ST läkare.

Nya inläggningsrutiner försämrar den kliniska delen av ST utbildningen kraftigt, tar
stor tid från patientarbetet och resulterar i ett reducerat antal patientmöten.
Dessutom finns en konflikt mellan slutenvårdsklinikernas krav på utredning och de
vetenskapliga principer som ligger till grund för akutläkarnas arbete.

Det finns i dagsläget ingen struktur för hur ST läkarna successivt ska ta ett större
beslutsfattande ansvar. Formella handledarsamtal schemaläggs inte och genomförs
därmed i varierande grad. Kliniken har inga utarbetade rutiner för handledning under
handledning. I de fall då specialistkollegiet är oense om en ST läkares kompetensnivå
finns ingen handlingsplan för hur man ska uppnå konsensus. ST läkarna delar
arbetsplats har inte tillgång till en egen arbetsplats för administrativt arbete.

Inläggningsrutiner måste ändras företrädesvis enligt principen “one patient, one call”

Kliniken bör se över möjligheterna att införa en kompetensstege/ formalisering för
utökat själständigt beslutsfattande

Det behöver utarbetas rutiner för hur konsensus skall uppnås i de fall då
specialistkollegiet är oeniga om ST läkares kompetens.

Handledarsamtal behöver schemaläggas och kliniken bör se över möjligheter till
strukturerad handledning under handledning.

De ST läkare som så önskar ska beredas en egen arbetsplats.

Med en biträdande studierektor som är specialist i akutsjukvård skulle
studierektorsfunktionen kunna stärkas så att socialstyrelsens allmänna råd uppfylls.



STRUKTUR

Verksamheten

Akutklinken vid Linköpings Universitetssjukhus har ett upptagningsområde på ca 150 000
för närsjukvård och ca 440000 för regionsjukvård. Patientflödet uppgår till ca 50 000
patienter/år. Akuten bemannas dygnet runt av akutläkare som arbetar i prioriteringsteam
med övrig personal på akuten. Utöver det är alltid en ledningsläkare som är specialist i
akutsjukvård i tjänst på akutmottagningen. Ledningsläkaren har både en ledningsfunktion
och en handledarfunktion. Teamen behandlar patienterna linjelöst inom de tidigare
specialiteterna kirurgi, urologi, infektion, internmedicin, neurologi och ortopedi. Akuta
barnmedicinska patienter behandlas av ett barnteam på akutmottagningen men detta
bemannas av läkare från barnkliniken. Patienter inom ÖNH, gynekologi/obstetrik och ögon
handhas vid separata jourlinjer och bedöms och behandlas inte av akutläkare.
Sidoutbildningar planeras in i verksamheten utefter målbeskrivningen. Det finns skriftliga
riktlinjer för ST utbildningens genomförande och utvärdering. Kliniken har ett patientflöde
som motsvarar målbeskrivningens krav.

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

I dagsläget är 28 specialister i akutsjukvård anställda på kliniken. Kliniken har 32 ST läkare
samt 5 vikarierande underläkare i avvaktan på ST anställning. 6 läkare på kliniken är
disputerade. 50 sjuksköterskor och 27 undersköterskor arbetar på akutmottagningen.
Kliniken har också ett brett administrativt stöd i form av
läkarsekreterare/vårdadministratörer, receptionister, vårdplatskoordinatorer och en
verksamhetsutvecklare. Samtliga huvudhandledare är specialister i akutsjukvård och har
genomgått handledarutbildning. Klinikchef samt läkarchef är specialister i akutsjukvård.
Studierektor är specialist i kardiologi/internmedicin. Det finns en skriftlig
uppdragsbeskrivning för studierektor. Det finns skriftliga instruktioner för handledning av
ST läkare och det genomförs regelbundna handledarträffar för ST handledarna. Det finns
tillräckligt många läkare som är specialister i akutsjukvård för att adekvat handledning
inklusive instruktionshandledning ska kunna ges.

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

Akutmottagningens lokaler är tillräckliga med tanke på dagens patientflöde. Lokalerna är
nyligen ombyggda och anpassade för linjelöst teamarbete men utformningen är inte
optimal för att kunna ha en god överblick. Utrustning för diagnostik och utredning är
adekvat. Det finns tillgång till vetenskaplig databas och stöd från bibliotek. Vid kliniskt
arbete är tillgången till arbetsplatser god men i övrigt delar ST läkare arbetsplats med
varandra och har inte tillgång till en egen arbetsplats för administrativt arbete.

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

PROCESS

Tjänstgöringens uppläggning

Utbildningen är upplagd och genomförs enligt målbeskrivningen. Alla ST läkare har
individuella utbildningsprogram som utgår från kraven i målbeskrivningen. Dessa följs upp
regelbundet och revideras vid behov. ST läkare introduceras enligt ett skriftligt
introduktionsprogram till arbetsplatsen och dess rutiner. Studierektor tar del av
handledares bedömning av ST läkaren. ST tjänstgöringen är i stort upplagd enligt SWESEMs
rekommendationer där arbete på akutmottagningen varvas med kortare randningar på
angränsade kliniker. ST läkarna tjänstgör ett par veckor/år på akutmottagningen i Motala
som är en mindre akutmottagning med traditionella uppdelade diskar inom kirurgi,
ortopedi och internmedicin. Vid arbete på akutmottagningen i Motala finns inte alltid
specialist i akutsjukvård på plats men telefonstöd finns i Linköping vid behov av
konsultation. Kliniken arbetar aktivt för att ST läkare bara ska tjänstgöra i Motala när
specialist i akutsjukvård finns på plats men datum för när detta ska införas är ännu inte
fastställt. Arbetet på akutmottagningen i Linköping är linjelöst och akuten drivs och
bemannas av akutläkare dygnet runt. Ca 60-70 % av arbetstiden är förlagd på obekväm
arbetstid. Akutkliniken har en arbetstidsmodell där heltid motsvarar 36,2 h/vecka och
obekväm arbetstid genererar ekonomisk ersättning och kompensationsledighet. Trots att
större delen av arbetstiden är förlagd på obekväma tider är samtliga ST läkare i nuläget
nöjda med arbetstider och arbetstidsmodell. Verksamheten har de förutsättningar som
behövs för att genomföra en specialiseringstjänstgöring av hög och jämn kvalitet.

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

Vilket, enligt SPUR-modellen, innebär att:

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.

D 



Vilket, enligt SPUR-modellen, innebär att:

Föreskrift

Allmänna råd

Kvalitetsindikator

Gradering

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.

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.



Handledning och uppföljning

Alla ST läkare har en huvudhandledare som är specialist i akutsjukvård. Handledningen
utgår från det individuella utbildningsprogrammet. Handledarträffarna är inte
schemalagda och genomförs delvis sporadiskt. ST läkarna har tillgång till handledare även
under sidotjänstgöring. Det genomförs regelbundna utvecklingssamtal med ST läkarna. ST
läkarnas kompetensutveckling bedöms fortlöpande. ST kollegier genomförs årligen och ST
läkarna får skriftliga och muntliga omdömen i samband med scenarieträningar under
utbildningsveckor 2 gånger/år. ST läkarna har alltid tillgång till specialist i akutsjukvård för
instruktionshandledning, ST läkarna förväntas diskutera samtliga patienter med specialist i
akutsjukvård. Nya inläggningsrutiner som införts av sjukhuset under våren 2018 har
medfört att ST läkare behöver jaga vårdplatser på huset och via specialitetsjourer. Inom
ramen för detta får ST läkarna instruktioner av dessa jourlinjer avseende utredningar som
specialitetsjourerna kräver innan klinikerna accepterar patienterna för inneliggande vård.
Vid brister i ST läkares kompetens har åtgärdsplan tagits fram och genomförts. Det finns
ingen handlingsplan för hur man ska komma fram till konsensus i de fall då
specialistkollegiet är oense avseende ST läkares kompetensnivå.

Föreskrift

Allmänna råd

E 

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.



Allmänna råd

Kvalitetsindikator

Gradering

Teoretisk utbildning

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.

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 



Teoretisk utbildning

Teoretiska utbildningsmoment och kurser planeras in i verksamheten i enlighet med
målbeskrivningen. Externa kurser planeras in i det individuella utbildningsprogrammet. Ett
helt nytt internutbildningskoncept lanseras nu under hösten 2018. Detta följer
målbeskrivningen och har tydliga utbildningsmål för varje månad under ST och bygger på
ett IT baserad stöd med läsanvisningar, frågor och fallgenomgångar. ST läkarna är
schemalagda för en internutbildningsdag i månaden, regelbunden inläsningstid planeras
numera in i grundschemat. Internutbildningssystemet är helt nytt och har ännu inte
utvärderats. Utöver detta genomför ST läkarna 2 utbildningsveckor/år med fokus på
scenarieträning med utvärdering och skriftlig återkoppling. Det hålls dagligen kortare
utbildningsmöten med muntlig presentation i samband med morgonpassets uppstart av
specialist, ST läkare eller annan personal verksam på akuten.

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

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

ST läkarna genomgår kurs för att uppnå ett medicinskt vetenskapligt syn- och
förhållningssätt. 6 läkare vid kliniken har disputerat och 4 har tagit licentiatexamen. En
disputerad senior ST läkare i akutsjukvård (beräknas klar våren 2019) har forskningsansvar
och fungerar som stöd för ST. Det finns goda förutsättningar för att genomföra,
dokumentera och redovisa ett skriftligt individuellt arbete enligt vetenskapliga principer
samt kvalitetsarbete.

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

Alla ST läkare genomgår kurs avseende ledarskapskompetens. Arbetet på
akutmottagningen med ST läkare som teamledare ger möjlighet till daglig
ledarskapsträning samt kommunikationsträning. I dagsläget finns inga utarbetade
implementerade rutiner för kontinuerlig bedömning och återkoppling avseende detta. Då
specialist i akutsjukvård alltid är närvarande i det kliniska arbetet finns goda
förutsättningar för att detta i framtiden ska kunna genomföras. Inom ramen får
utbildningsveckorna ges strukturerad återkoppling på klinisk ledarskapskompetens. ST
läkarna har ett handledaransvar för ST läkarna och läkarstudenter, i nuläget finns inte
rutiner för strukturerad återkoppling av ST läkarnas handledningskompetens.

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.


