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Styrkor

Svagheter

Förbättringspotential

Alla ST-läkare har en långsiktig planering för hela sin ST-tid.

En bred och effektiv verksamhet med mycket kompetent och engagerad läkarstab.
Enheten har tillräckligt med öppna vårdplatser, en välfungerande akutmottagning och
ortopedmottagning.

Ett mycket gott och kollegialt arbetsklimat råder.

Bra och varierat patientunderlag

God tillgång till extern utbildning inklusive möjlighet till sidotjänstgöring

Operationsmöjlighet för ST-läkare under primärjour ger god tillgång till operativ
träning tidigt under ST.

Den avsatta schemalagda tiden för administration, handledarsamtal och självstudier
(teoretisk utbildning) är bristfällig.

Mål, struktur och innehåll i samband med varje delplacering är dåligt implementerade
och strukturerad utvärdering saknas.

En stor ökning av antalet läkarstudenter efter utlokalisering av läkarutbildningen har
ställt högre krav på handledning och undervisning utan att man fått adekvat
resurstillskott.



Förbättringspotential

Mot bakgrund av det omfattande undervisningsuppdraget avseende läkarstudenter
och AT-läkare borde kliniken ha minst en heltidstjänst för undervisning motsvarande
ett lektorat. (Nuvarande 30% bedöms otillräckligt)

Ett ambitiöst introduktionsprogram finns men flera ST-läkare upplever att det
befintliga programmet behöver revideras och anpassas till individens behov och
tidigare erfarenheter ex i samband med tidigare vikariat.

Det saknas utbildningsmoment såsom ST-seminarier. De försök som gjorts är
ambitiösa men de måste vara obligatoriska för alla deltagare inklusive föreläsare/ÖL.

Tid för självstudier och handledarsamtal bör schemaläggas

Jourbördan är omfattande och frekvensen nattjoursveckor varierar mycket med
bemanningsläget. Primärjouren innehåller dock moment som har högt
utbildningsvärde för ST (operationsmöjlighet som primärjour). Viss successiv
nedtrappning av nattjoursåtagandet under ST-tiden vore önskvärt och skulle förbättra
möjligheten till kontinuitet vad gäller utvecklingen inom elektiv verksamhet.

Förbättrad tillgång till publikationer i fulltext via sjukhusets närverk skulle bidra till att
höja den akademiska nivån och underlätta vetenskapligt projektarbete.



STRUKTUR

Verksamheten

Verksamheten vid ortopedkliniken Vrinnevisjukhuset är bred och omfattar alla delar av det
ortopediska panoramat utom tumörortopedi, ryggkirurgi och elektiv barnortopedi. En
vårdavdelning finns med ca 24 platser, uppdelat på elektiv och akut del.
Geriatrikavdelningen är på väg att stängas så ytterligare vårdplatser planeras inom
ortopeden. Upptagningsområdet består av 187.000 invånare. Både elektiv och akut
ortopedi finns inom verksamhetsområdet. Dagkirurgiska verksamheten har nyligen flyttat
från Finnspång in till Vrinnevisjukhusets operationsavdelning vilket på sikt bedöms kunna
förbättra möjligheten till dagkirurgisk utbildning. Extern randning görs inom barnortopedi,
ryggkirurgi, tumörortopedi och handkirurgi. Ortopedens akutmottagning bemannas främst
av klinikens ST-läkare och har ca 14000 besök per år. Det akuta patientklientelet uppfyller
behovet för en allsidig ST-utbildning. ST-läkare handleder medicinstudenter och AT- läkare.
Riktlinjer och instruktioner för hur ST-utbildningen skall genomföras och utvärderas finns.
En regionövergripande plan för likabehandling finns.

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

Läkarstaben består av ca 21 medarbetare, dock flera på deltid. Det finns 12 specialister och
för närvarande 7 ST-läkare och man kommer att anställa 2-3 nya. En vik ul före AT sköter
avdelningen. Läkarstaben är av adekvat sammansättning med god kompetens. Samtliga
handledare är specialister och har handledarutbildning. Studierektor är specialist inom
ortopedi. Generella instruktioner för handledning finns och utvärdering av ST-läkare görs
en gång per termin vid Specialistkollegium. Motsvarande återkoppling får specialister/ÖL av
ST-läkare. Handledare träffas i schemalagd handledarträff med studierektor en gång per
år. Tre av klinikens läkare är disputerade, ingen ST-läkare är doktorandanmäld.
Läkarutbildningen i Linköping har genomgått en betydande expansion vilket gett
Norrköping den nya utmaningen att organisera undervisning från termin 7.

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

Lokalerna är rymliga och uppfyller alla krav på utrymme. Utrustningen är modern och
adekvat. Alla ST -läkare har egen arbetsplats och dator. Jourrummet håller normal
hotellstandard. Läkarexpeditioner finns på mottagning, akuten och avdelningar i adekvat
omfattning.

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.

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

På kliniken finns en ST-studierektor som är specialist och har avsatt tid för uppdraget. Alla
ST läkare har ST-kontrakt och personlig handledare. Alla ST-läkare har en plan för sin ST-
utbildning med planerade placeringar inom olika sektioner och randningar. Vid
sidotjänstgöring i Linköping finns namngiven handledare under placeringarna inom rygg
och hand. Introduktionsprogram finns för nya ST-läkare. Skriftlig beskrivning i form av
checklista eller körkort avseende förväntad måluppfyllelse finns för vissa
sektionsplaceringar och är under uppbyggnad. Strukturerad utvärdering efter varje
placering saknas. Kliniken har starkt produktionsfokus och ST-läkare går förhållandevis
mycket jour vilket ger minskad tid för egna studier och administration.

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

Samtliga ST-läkare har handledare med handledarutbildning. Ingen tid finns avsatt i
schemat för handledning utan varje ST/handledare får själva hitta tillfällen för handledning.
Strukturerade utvärderingsinstrument används i begränsad omfattning. Specialist-
kollegium genomförs och dokumenteras en gång per år och återkopplas till ST av
handledare. Verksamhetschefen har regelbundna medarbetarsamtal med varje ST-läkare.
Åtgärder görs i de fall där ST-läkarens utveckling brister och struktur för att hantera detta
finns via ST-kansliet. Tillgången på klinisk handledning är god och utbildningsklimatet är
bra på verksamhetsnivå. Möjligheterna till utbildning inom akut frakturkirurgi är god
eftersom ST-läkare kan operera under pågående primärjour, med eller utan bakjours hjälp.
Utbildningen inom proteskirurgi är strukturerad och uppskattad. Tillgången till elektiv
dagkirurgi för ST-läkare kan förbättras då volymerna efter flytten från Finspång har
reducerats. Varje ST-läkare har en personlig mapp för dokumentation kring yrkesmässig
utveckling.

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

Varje morgon startar med morgonmöte, daglig styrning och röntgenrond med radiolog.
Diskussionsklimatet är präglat av hög respekt för personlig integritet och är fritt från
individuell prestige. Varannan onsdag har man intern utbildning och journal clubs med
rullande schema med terminsvisa teman. Försök har initierats att ha ST-seminarier/frukost
tidigt på morgonen för att förstärka den interna ST-utbildningen. Schemalagd tid för
teoretisk utbildning i övrigt saknas. Några av de nya ST-läkarna följer den webbaserade
självstudiekursen men inläsningen sker på fritiden. Ortopedexamen uppmuntras.
Utbildningsmöten för ST inom ortopedi (ST-akademin) anordnas regionalt i Syd-Östra
regionen en dag per termin med syfte att komplettera delmål i målbeskrivningen. ST-läkare
får regelmässigt åka på externa ämnesspecifika utbildningar och SK-kurser.

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

Tid för vetenskapligt arbete ges om det efterfrågas. Disputerade handledare finns inom
kliniken men de handleder även vetenskapliga projektarbeten inom andra
verksamhetsområden. Hjälp med handledning finns också i Linköping. ST-läkare deltar och
leder kvalitetsarbeten inom kliniken. Kliniken bedriver en omfattande verksamhet i
ortopedisk bassjukvård vilket utgör ett utmärkt underlag för kliniska studier inklusive
deltagande i multicenterstudier. Kliniken deltar förvisso i multicenterstudier men
klinikegen forskning bedrivs i mycket begränsad omfattning.

Föreskrift

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 



Föreskrift

Kvalitetsindikator

Gradering

Ledarskapskompetens och kommunikativ kompetens

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.

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 



Ledarskapskompetens och kommunikativ kompetens

Delmål avseende ledarskap, kommunikation och handledning uppfylls via regionens
gemensamma ST-program. ST-läkarna fungerar som handledare för AT-läkare i daglig
verksamhet främst på akuten. ST-läkare leder och planerar också kandidatundervisningen
på kliniken. ST-läkare sköter handledning och undervisning på den kliniska
utbildningsavdelningen (KUA) där återkoppling på handledarinsats/undervisning ges.

Föreskrift

Allmänna råd

Gradering

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.

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.


