
EXTERN KVALITETSGRANSKNING
av specialiseringstjänstgöring

Skaraborgs sjukhus
Klinik

Barn- och ungdomsmedicin
Specialitet

2019-10-22 – 2019-10-22
Datum

Skövde
Ort

Petter Borna och Bodil Schiller
Inspektörer

LÄKARNAS INSTITUT FÖR PROFESSIONELL UTVECKLING I VÅRDEN



Styrkor

Svagheter

Förbättringspotential

Väldigt engagerad ST-studierektor som sitter i klinikens ledningsgrupp tillsammans
med bla läkarchef, medicinskt ledningsansvarig läkare och verksamhetschef.

Komplett klinik med bra utbildningsunderlag.

God grundstruktur för planering och genomförande av ST

Pågående genomtänkt arbete med arbetsmiljö och kommunikation i läkargruppen.

Fungerande specialistkollegium samt ST-kollegium(återkoppling till specialister från
ST-läkare) hålls årligen

Schemalagda mötestider finns för huvudhandledare och ST-studierektor, för ST-
gruppen och ST-HL-möten.

Gott arbete med att ge förutsättning för att öva på de allmänna kompetenserna samt
få återkoppling på desamma.

Senaste året avsevärt förbättrat introduktionsschema som inkluderar både
tjänstgöring och utbildning.

Specialist el senior ST tjänstgör på akuten dagtid, ST-mottagning med tillgänglig
dagbakjour.  Parallellmottagning inom neuropediatrik/hab har uppstartats.

Strukturerade utbildningsavsnitt inkluderande målbeskrivning och bedömning av
nyckelkompetenser saknas i väsentlig grad.

Fortlöpande bedömning av kompetens med på förhand kända bedömningsmetoder
(Medsittning,Mini-CEX o DOPS, Falldiskussion CBD) är bristfällig.

ST-studierektor har tid avsatt för sitt uppdrag men svårt att hitta tiden i vardagen.

Två handledare saknar handledarutbildning men har planerad sådan under våren.

Schemat upplevs plottrigt och det finns svårigheter att balansera utbildningskrav med
krav på vårdproduktion. Svårt att få tid till självstudier och administration.

En förbättrad triagering på barnakuten skulle öka möjligheten att se barn där
barnläkarkompetens krävs.

På tisdags och onsdagsmorgnar planeras internutbildning efter morgonrapporten.
Det är svårt att få denna välfungerande med kontinuitet.



Förbättringspotential

Ge ST-läkare ansvar för förbättringsinsatser gällande bla utbildning. Detta skulle både
avlasta läkarchef, SR, mfl och samtidigt ge ST-läkare möjlighet till inflytande och
ansvar. ST-läkare skulle exempelvis kunna ansvara för visst schemaarbete och för ST-
utbildningen på onsdagsmorgnar.

Arbeta vidare med planering av utbildningsavsnitt med  målbeskrivning och
bedömning av nyckelkompetenser, sk EPAs(Entrustable Professional Activities) som
används alltmer i både grundutbildning och specialistutbildning. Även utveckla den
fortlöpande bedömningen med på förhand kända metoder. ST-läkare kan vara med
och utveckla detta på olika utbildningsavsnitt tillsammans med klinisk handledare och
Studierektor.

Sätta upp mål för tid för självstudier och administration, ffa som stöd under första
halvan av ST.

Uppmärksamma handledarnas insats då ST-läkaren blir färdig specialist. Uppmuntra
ST-läkarna att nominera och utnämna  bästa handledare.



STRUKTUR

Verksamheten

Det finns skriftliga riktlinjer från vårdgivaren om hur ST ska genomföras och utvärderas och
som säkerställer en hög och jämn kvalitet i specialiseringstjänstgöringen. Verksamheten är
tillräckligt allsidig (patientsammansättning, sjukdomspanorama mm) för att
målbeskrivningens krav ska kunna uppfyllas.

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

Samtliga ST-handledare är specialistkompetenta i avsedd specialitet. Samtliga ST-
handledare utom två har genomgått handledarutbildning, dessa två har inplanerad
handledarutbildning under våren 2020. Det finns en engagerad studierektor som är
specialistkompetent läkare och som har genomgått handledarutbildning. Det finns
tillräckligt många läkare med relevant specialitet och kompetens för att alla ST ska få
adekvat handledning och instruktioner. Det finns generella skriftliga instruktioner för hur
handledningen av ST-läkare ska gå till. Specialistkollegium för genomgång av ST-läkarnas
kompetensutveckling genomförs numera regelbundet. Även sk ST-kollegium då
specialisterna bedöms sker. Handledarträffar med syfte att utveckla handledarfunktionen,
ST-luncher och HL/ST-möten är inplanerade i schemat. Det finns tillgång till disputerade
läkare som fungerar som vetenskaplig handledare.

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

Utrustningen för diagnostik, utredning och behandling är adekvat. ST-läkarna har tillgång
till en fast arbetsplats med egen dator, som gör det möjligt att arbeta ostört. Det finns
tillgång till för specialiteten adekvat bibliotekstjänst och aktuella tidskrifter.

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

PROCESS

Tjänstgöringens uppläggning

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

ST genomförs och utvärderas enligt de dokumenterade rutinerna. Dock bör planering av
utbildningsavsnitt med bedömning av nyckelkompetenser utvecklas, så även regelbunden
bedömning med på förhand överenskomna metoder såsom Mini-CEX, DOPS, CBD, 360 gr,
mm. Man har nyligen ändrat upplägget av de individuella utbildningsprogrammen till en
enkelt redigerbar excelversion, spännande. Studierektorn deltar i upprättandet av
utbildnings- och introduktionsprogram och tillser att handledaren har relevant kompetens.
Introduktionsprogrammet är nyligen omgjort på ett väl genomtänkt sätt, även här finns en
del inkörningsproblem såsom att få möjlighet till den tjg och de utbildningstillfällen som
programmet föreskriver. Hela tjänstgöringen kan genomföras vid den inspekterande
enheten eller närliggande kliniker på orten. ST-läkare, oavsett kön, etnicitet, religion eller
trosuppfattning, arbetar på lika villkor och har lika möjligheter att nå målen i
målbeskrivningen. Utvärderingen av ST-läkare sker vid ST-kollegium men kan utvecklas
mha bla mer struktur och bedömning kopplat till de olika tjg-avsnitten. Möjligheten att följa
kroniskt sjuka patienter är god. Kopplad till mottagningsverksamhet finns tillgänglig och
uppskattad dagbakjoursfunktion. Även parallellmottagning har provats vid neuro/hab-mott.
Tid för självstudier och tid för administration förekommer men bör öka och bli mer allmänt
förekommande. Tydliggöra detta i schema??

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.

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

Huvud-handledarsamtalen utgår från det övergripande utbildningsprogrammet och utförs
med regelbundenhet. Fortlöpande bedömning av kompetensutveckling sker vid
handledarsamtal, genom 360 gr - utvärdering samt under specialistkollegium i relation till
kompetenstrappan. Bedömningsmetoder vid medsittning används sparsamt.
Målbeskrivning samt klinisk handledning inkluderande fortlöpande bedömning av
kompetens integrerad i klinisk tjänstgöring under olika utbildningsavsnitt behöver
utvecklas. Specialist finns tillgänglig för kliniska frågor på akutmottagningen och
barnmottagningen vilket uppfattas som välfungerande av ST-läkarna. Fungerande
specialistkollegium och ST-kollegium hålls årligen för alla ST och specialister. Vid brister i
kompetensutveckling upprättas en åtgärdsplan som följs upp. Sidoutbildning på BUP och
Hab följs upp av handledare och Studierektor.

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

ST-läkarna deltar i sjukhusets ST-utvecklingsprogram för allmänna kompetenser "ST-
snurran" samt Regiondagar VGR med rullande schema för medicinska delmål. Generös
inställning till övriga ST/SK-kurser. Internutbildning drivs med viss regelbundenhet tisdag
och onsdag morgon. Kan förbättras genom aktiv planering och organisation och med hjälp
av representant från ST-gruppen. Tid för självstudier finns inplanerad sporadiskt, behöver
förtydligas i schema 1-2 tim/v el motsvarande.

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

God tillgång till kurs i vetenskaplig metodik och forskningsintroduktion på sjukhuset. God
tillgång till handledning under vetenskapligt arbete på kliniken. Vetenskapligt arbete och
kvalitetsarbete redovisas på klinikmöte samt under sjukhusets kurs i allmänna delmål.

Föreskrift

Kvalitetsindikator

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 

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

Ledarskapsutbildning ingår i sjukhusets ST-program "ST-snurran". ST-läkare får
återkoppling på ledarskapsförmåga och kommunikation i kliniskt arbete samt vid CEPS-
kurs och simulering på barnakuten. 360 grader bedömning utförs inför specialistkollegium.
Återkoppling till ST sker av huvudhandledare. Kan förbättras med införande av
bedömningsverktyg inkl konstruktiv återkoppling integrerat i klinisk tjänstgöring. ST-läkare
föreslås praktisera begränsade ledningsuppdrag genom att ST-representant är tex delaktig
i granskning av schema och planering av internutbildning. ST-läkare handleder
läkarstudenter, AT-läkare och randande allmänläkare. Möjligheter till reflektion i grupp
finns men kan utvecklas.

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.


