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Styrkor

Svagheter

Förbättringspotential

Mycket välstrukturerad ST med engagerad studierektor.

Schemalagd handledningstid som genomförs.

Schemalagd tid på operation i en omfattning som de flesta ST-läkare finner rimlig.

Välfungerande randningsavtal med Capio Motala som kompletterar klinikens
begränsade verksamhet avseende artroplastik i höft- och knäled samt framfotskirurgi.

Kombinationen av funktionerna som schemaläggare och studierektor tillvaratar ST-
läkarnas intresse i hög utsträckning.

Omfattande forskningsverksamhet.

Bra utbildningsklimat.

Begränsad mängdträning i handläggning av akuta ortopediska tillstånd på
akutmottagning.

Verksamhet som är geografiskt splittrad och på olika enheter.

Mellanjour påbörjas tidigt under ST, vilket gör att delar av uppgifterna blir svåra att
lösa.

Randutbildning på akutkliniken kan med fördel redan genomföras under senare delen
av vikariatstiden samt upprepas senare under ST:n.

Utveckla ST-mottagningskonceptet (frikopplad specialist som handleder flera ST-
läkare) till fler sektioner.

Tillse att randutbildning på akutkliniken sker före placering som mellanjour.

Utnyttja befintliga utvärderingsinstrument i högre utsträckning även på operation (ex
"Ge kniven vidare").



STRUKTUR

Verksamheten

Ortopediska kliniken i Linköping ansvarar för akut ortopedisk sjukvård inom centrala och
västra delen av Region Östergötland. Kliniken har i Östergötland ansvar för ryggkirurgi,
barnortopedi, axelproteser samt hanterar akuta och elektiva ortopediska tillstånd i
sydöstra sjukvårdsregionen som ej kan hanteras av hemmakliniken. All elektiv fotkirurgi,
knäproteskirurgi och den dominerande delen av höftproteskirurgin hanteras av Capio
Motala som även har avtalat utbildningsansvar för ST-läkare. Viss revisionskirurgi och
cementfria höftproteser hanteras i Linköping.

En sektionering finns med sektioner för rygg, övre extremitet, nedre extremitet,
barnortopedi och tumörortopedi. Stora delar av den akuta verksamheten bedrivs
oberoende av sektionerna, så att extremitetstrauma på basal nivå handläggs av alla läkare,
medan mer komplicerade akuta fall handläggs inom sektionerna. För ryggverksamheten
hanteras all operativ verksamhet inom sektionen.

Kliniken har tre jourlinjer (mellanjour, bakjour och ryggbakjour). Akutmottagningen
bemannas av akutläkare, som kontaktar mellanjouren vid behov för bedömning av
ortoped.

Det finns dokumenterade rutiner så att ST-utbildningen kan genomföras och utvärderas.
Verksamheten är tillräckligt allsidig för att målbeskrivningens krav kan uppfyllas och
innehåller den jourverksamhet som behövs för att uppfylla målen.

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

Kliniken har mellan 35 och 40 läkare, varav 25 är specialister. I nuläget har kliniken 9 ST-
läkare.

Alla ST-handledare är specialistkompetenta inom ortopedi och har genomgått
handledarutbildning . Det finns handledarinstruktioner och man genomför regelbundet
specialistläkarkollegium för bedömning av ST-läkarna. Det finns en engagerad studierektor
med 15 % avsatt tid för uppdraget. Handledarträffar schemaläggs och genomförs. Kliniken
har 15 disputerade läkare varav 2 professorer och 3 docenter. Det ges mycket goda
förutsättningar att genomföra det vetenskapliga arbetet inom kliniken.

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

Klinikens lokaler är av god standard. ST-läkarna har egen arbetsplats med dator. Det finns
ett klinikbibliotek och tillgång till tidskrifter online.

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

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.

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

Varje ST-läkare har ett utbildningsprogram baserat på målbeskrivningen som revideras vid
behov. ST-läkarna anställs först på ett 9 månaders vikariat, där en utvärdering görs efter 6
månader, och båda parter tar ställning till om ST ska genomföras. Studierektorn fungerar
som handledare under provanställningsperioden. Introduktionsprogram finns.

ST-läkarnas tjänstgöring bedrivs delvis inom sektionerna och delvis med arbete utanför de
definierade sektionerna, exempelvis avdelningstjänstgöring, traumamottagning och
operation av det basala akutflödet. Primärjour på akutmottagningen hanteras ej av
ortopedkliniken enligt ovan, i ST-utbildningen finns 3 månaders sidoutbildning på
akutmottagningen inlagd. Handledning sker där av specialister i akutsjukvård. Som
mellanjourer exponeras ST-läkarna för mer komplicerade fall från Akutmottagningen
under hela ST-utbildningen. Övrig sidoutbildning ges i form av 3 månaders tjänstgöring på
hand- och plastikkirurgiska kliniken samt tjänstgöring på anestesikliniken. Därutöver finns
ett avtal med Capio Motala, som tillhandahåller utbildningsplats 42 veckor per år. ST-
läkarna tjänstgör 6-9 månader på Capio Motala för att nå målen avseende proteskirurgi,
artroskopi och basal fotkirurgi.

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.



Allmänna råd

Kvalitetsindikator

Gradering

Handledning och uppföljning

Schemalagd tid för regelbunden handledning finns, och används till handledning och ofta
exempelvis sit-ins. Specialistkollegium genomförs regelbundet 1-2 gånger per termin.
Därutöver finns också specifika handledarträffar. Metoder för bedömning av ST-läkare i
den kliniska situationen (ex DOPS, mini-CEX) finns och används. Bedömningar
dokumenteras.

Föreskrift

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.

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

Teoretisk utbildning finns i form av klinikens "generella" utbildningsmöte 45-50 min/vecka,
specifik ST-utbildning med exempelvis praktiska moment några gånger per termin och ST-
akademier, som är gemensamma för ortopedklinikerna i sjukvårdsregionen. ST-läkarna
rekommenderas att gå den ortopediska självstudiekursen OrtoS som löper under cirka tre
års tid, och uppmuntras att genomgå ortopedexamen där 2 veckors studietid erbjuds .
Studietid schemaläggs varje vecka.

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

Det finns en välfungerande struktur för hur både vetenskapligt arbete och kvalitetsarbete
ska planeras och genomföras, och ST-läkarna beskriver gott stöd i den delen. De
vetenskapliga arbetena utformas för att kunna publiceras i vetenskapliga tidskrifter.

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

ST-läkarna handleder läkarstudenter på Kliniskutbildningsavdelning, som är lokaliserad till
ortopedklinikens vårdavdelning. Ledarskap utvärderas och återkopplas i viss utsträckning i
det kliniska arbetet, t ex i samband med rond. Den kommunikativa kompetensen
utvärderas och återkopplas exempelvis i samband med sit-ins.

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.


