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Styrkor

Svagheter

Förbättringspotential

Hög vetenskaplig kompetens

Bred och allsidig klinik med utvecklad öppenvård och slutenvård

Engagerad studierektor och ST chef

Positivt ST klimat

Tidig introduktion och utbildning i ultraljudsteknik

Goda möjligheter till undervisning och utbildning inom dagsjukvården

Nuvarande standardiserade utbildningsplan kan förbättras och användas oftare som
underlag vid handledningstillfällen.

Begränsad handledning i den kliniska vardagen.

Svårt att följa vissa patientgrupper longitudinellt.

Tid för självstudier finns men blir inte så mycket som avsetts.

Begränsad utbildning i vissa specialistfunktioner som jour/konsultarbete och
remissgranskning.

Bristfällig struktur kring och dokumentation av handledarsamtal.

Nuvarande lokaler i både gamla och nya Karolinska har minskat kontakterna mellan
läkarna.

Frågan om vårdval har åter igen aktualiserats i Stockholm trots att både profession
och patientförening tidigare varit avvisande och är det nu också. Ett eventuellt
införande av vårdval riskerar att drastiskt försämra möjligheterna till ST-utbildning i
reumatologi på Karolinska Universitetssjukhuset genom minskad tillgång på
handledare och obalanserad och begränsad patientsammansättning.

Organisationsmodellen med tre flöden – som tur är samlat inom samma
patientområde - med flödeschefer och ingen verksamhetschef för enbart Reumatologi
kan medföra otydlighet i var beslutsfunktioner ligger. Sveriges största
reumatologklinik saknar således organisatoriskt en egen samlande verksamhetschef.



Förbättringspotential

Förbättrade utbildningsplaner och mer strukturerad användning av dessa i samband
med handledning.

Förbättrad handledning i den kliniska vardagen. Mottagningshandledare?
Stjärnläkare?

Fler hemvändarveckor (ökar chansen till longitudinell patientkontakt).

Mer feedback kring ledarskap, kommunikation och handledning.

Mjukare övergång från ST-läkare till specialist. Utbildningen bör i ökad grad innefatta
träning på jourer, konsultarbete, remissgranskning och ges fler ansvarsuppdrag (exv
organisera möten och utbildningar).

Kliniken högklassiga vetenskapliga produktion informeras och implementeras inte
alltid ner i den kliniska vardagen. Journal club för ST-läkarna har precis införts, men en
likartad träff för samtliga klinikens läkare skulle även kunna ge positiva
utbildningseffekter. Underlätta deltagande på de regelbundet återkommande FoU-
dagarna.

ST läkarna efterlyser ett forum för dialog både internt för ST, men även gentemot
chefer och klinikledning. Införande av ett ST forum i någon form skulle kunna åtgärda
detta. Vid intervjuerna framkommer många goda idéer och förbättringsförslag som
skulle kunna få chansen att diskuteras vid ett dylikt forum.



STRUKTUR

Verksamheten

Reumatologin vid Karolinska Universitetssjukhuset ingår i Tema Inflammation och Infektion
och härefter i Patientområde Gastro-Hud-Reuma. Man har ingen traditionell klinikchef utan
under Patientområdeschefen lyder 4 stycken chefer som ansvarar för patientflödena artrit,
spondartrit och inflammatoriska systemsjukdomar samt en separat chef för ST läkarna.

Verksamheten bedriver både specialiserad och högspecialiserad reumatologisk vård med
ett upptagningsområde på 2,4 miljoner invånare. Inom området bedrivs reumatologisk
mottagning även vid Danderyds sjukhus samt vid Centrum för Reumatologi. Kliniken har en
allsidig verksamhet med öppenvårdsmottagningar och dagsjukvård i Solna och Huddinge,
slutenvård bedrivs enbart i Solna. Kliniken tar hand om diagnostik och behandling av alla
typer av inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Vårdavdelningen delas med hud och
njursjukvård, i grunden finns 14 platser för reumatologiska patienter. Den totala
patientstocken är ca 10 000 patienter och det görs ca 31000 mottagningsbesök per år (ca
10% av sjuksköterskor). Av dessa är ca 15 nybesök per vecka och 14 tidig RA screening per
vecka. Antalet nyremisser till kliniken under 2019 tom 191025 är 3765 varav 1302
brevbesvarats. Omräknat till helår torde nyremissernas antal beräknas till 4500/år varav
35% brevbesvaras. Totalt utgör artritbesök 56%, spondylartrit 20% och systemsjukdomar
24%. Dagvården innefattar både infusionsbehandlingar, nybesök och tidig RA och omfattar
13 500 vårdtillfällen/år. Man har inte längre några vårdcentralkonsultationer.

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

Vilket, enligt SPUR-modellen, innebär att:

Gradering

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.



Medarbetarstab och interna kompetenser

Vid kliniken arbetar 39 specialister i reumatologi samt 16 st ST-läkare varav tre beräknas
vara klar vid årsskiftet och ytterligare 1-2 under 2020. Den vetenskapliga kompetensen är
hög med 10 professorer, 3 docenter och 18 disputerade läkare.

Föreskrift

Allmänna råd

Kvalitetsindikator

Gradering

Lokaler och utrustning

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.

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 



Lokaler och utrustning

Gällande Huddinge bedöms lokaler och arbetsplatser funktionella, relativt långt avstånd till
dagvården.

Gällande Solna är lokalerna nybyggda och funktionella, men den begränsade tillgången på
mottagningsrum riskerar bli en flaskhals för verksamheten och möjligheten till
utbildningsmottagningar. De administrativa lokalerna har ännu inte flyttats till NKS, men
nuvarande lokaler (på GKS) ligger långt från mottagning och avdelning.

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

Vilket, enligt SPUR-modellen, innebär att:

Kvalitetsindikator

Gradering

PROCESS

Tjänstgöringens uppläggning

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.

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 



Tjänstgöringens uppläggning

Utbildningsplan för varje ST läkare finns enligt Karolinska Universitetssjukhusets normer
men behöver kompletteras och omarbetas för att tydliggöra kopplingen till
målbeskrivningen och dess delmål. ST läkarna har begränsad tillgång till nybesök,
konsultarbete och remissgranskning. Möjligheten att för ST läkarna följa patienter med
vissa inflammatoriska systemsjukdomar, fr.a. systemisk scleros och myositer men även SLE
och andra systemsjukdomar longitudinellt är begränsad enligt ST-läkarna. ST-läkarna på
Huddinge har större bredd på sin patientstock än på Solna.

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

Alla ST-läkare har en handledarutbildad handledare. Handledning sker varannan vecka
utom under sidotjänstgöringar. Handledningen domineras av diskussion avseende
patientfall och kan i större omfattning utgå ifrån utbildningsprogrammet och
sidoutbildningar bör följas upp mer strukturerat. Medsittningar kan ökas i omfattning. Den
kliniska handledningen sköts ibland med kopplade handledare (dagvård, slutenvård,
framjour, systemmottagning, TRA-mottagning, SpA-mottagning) medan ST-läkarens egen
patientstock sköts med hjälp av ST-handledaren vilket medför lång tid mellan fråga och
svar (flera veckor) och att handledningstillfällena domineras av kliniska patientfrågor.

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

Tid för självstudier anges till 2 tim/vecka men kommer i realiteten inte upp till detta. Alla ST
läkare får vid anställning Hochberg’s ”Rheumatology”. Externutbildning omfattande 1-2 SK-
kurser/år samt nationellt ST-möte totalt ca 10 dagar/år.

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

Kopplingen mellan klinikens excellenta vetenskapliga kompetens och den kliniska vardagen
behöver utvecklas och ST-läkarna behöver göras mer delaktiga. Journal Club har precis
återstartats med handledning av senior forskare.

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

Det finns brister i handledning och feedback rörande ledarskap, kommunikation och
undervisning. Förslag kan vara att utöka antalet medsittningar, ha gemensamma ronder
med ST läkarna och att få undervisa och handleda studenter under egen handledning och
med återkoppling. Mer feedback i vardagen och gärna en schemalagd handledare i
mottagningsvardagen.

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.


