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Styrkor

Svagheter

Förbättringspotential

Mycket stark och välfungerande traumasektion

God kollegialitet och bra diskussionsklimat

Lojala medarbetare som tar stort ansvar

God utbildning i trauma ortopedi, med snabb kirurgisk utveckling

Stort antal disputerade kollegor

Aktuell schemaläggning omfattar inte utbildning inom elektiv ortopedi

Hög klinisk arbetsbelastning medger ej egen operationsförberedelse eller
inläsningstid

Kunskap om basala akutortopediska tillstånd måste inhämtas på annan klinik utan
akutläkare

Handledarträffar och sit-ins förekommer sporadiskt men är inte schemalagda.

Balansen mellan produktionstryck och utbildning har nått en punkt då man har svårt
att uppfylla utbildningsmålen

Det finns en internutbildning, men möjligheterna att närvara är begränsade på grund
av hårt produktionstryck.

Omarbetat placeringsschemat och definiera orörda perioder för elektiv ortopedi så att
utbildningsmålen kan uppnås.

Utbildning i basal akutortopedisk verksamhet kan ej lösas lokalt. Inrätta samarbete
med kliniker där sådan utbildning kan erbjudas, alternativt se över
akutläkarfunktionen.

Schemalägg handledarträffar, sit-ins samt lägg in obligatoriska kurser i schemat.

Skilj på studierektor och läkarchef funktionen.

Förbättra schemastrukturen genom att ange tydlig struktur inför kommande dags
operationer, minimera antalet schemapositioner varje läkare behöver täcka per dag
och skapa reellt utrymme för FoU-tid.

Punkt 1 och 2 ovan måste åtgärdas för att upprätthålla målen för ST-utbildning i
ortopedi på SÖS.



STRUKTUR

Verksamheten

Södersjukhuset har ett upptagningsområde motsvarande cirka 600000 invånare. Den
huvudsakliga verksamheten utgörs av geriatrisk traumaortopedi. Det finns 3
vårdavdelningar med 75 vårdplatser, varav en är elektivt inriktad. Man har egen
operationsavdelning med 6-7 operationssalar samt 2 operationssalar på dagkirurgiskt
centrum. Man utför 6000 slutenvårdsoperation/ år samt 1000 dagkirurgiska operationer/
år. Mottagningen handlägger 21000 besök/år. Förutom trauma har SÖS en bred
ryggverksamhet, elektiv axel och fotkirurgi samt höft och knä protesverksamhet. Dessutom
utförs artroskopisk verksamhet av mer avancerad karaktär. Externa randningar sker på
anestesikliniken , Astrid Lindgrens barnsjukhus samt handkirurgiska kliniken. Vissa ST-
läkare randar sig inom privatsjukvård och handlägger basala tillstånd inom hand och fot
området och/eller genomgår utbildning i artroskopi.

Akutmottagningen handlägger ca 120.000 besök/ år.

Under granskningen påvisades brister vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd. Verksamheten har efter granskningen inkommit med
handlingsplan, se bilaga. Graderingen är ändrad till C.

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.

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.
Åtgärder krävs.



Medarbetarstab och interna kompetenser

Kliniken består av 47 läkare, varav 30 specialister. 15 av dessa är disputerade. 17 läkare på
kliniken är under utbildning. ST- läkarna har namngivna handledare, 3 av dessa saknar
handledarutbildning. Tillgång till studierektor finns, dock är den personen även läkarchef.
Specialisterna på kliniken har generellt en hög kompetens, särskilt inom traumatologin.
Ingen innehar forskningstjänst på hel eller deltid.

Under granskningen påvisades brister vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd. Verksamheten har efter granskningen inkommit med
handlingsplan, se bilaga. Graderingen är ändrad till C.

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

Verksamheten disponerar delvis helt nya avdelningslokaler och en nybyggd
operationsavdelning. En ny akutmottagning byggs för närvarande. Lokalerna på dessa
enheter är helt ändamålsenliga. Gemensamma lokaler har inrättats för att skapa egna
arbetsstationer, i öppna kontorslandskap. Gemensam lokal finns för röntgenrond, men
intresserad och närvarande skelettradiolog saknas. Jourrum små men ändamålsenliga,
med dusch och toalett i korridor.Bibliotek finns, böcker ersätts alltmer av digitala lösningar
där tillgången är god. Artroskopisimulator finns i biblioteket. All information om kliniken
finns samlat på en hemsida, där det finns särskild avdelning för allt som rör ST.

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

Skriftliga rutiner finns men implementeras i varierande grad. Man har ca 2 veckors
introduktion, men många av ST läkarna har vikarierat innan ST. Jourverksamheten är
omfattande och det finns ett flertal olika jouruppdrag. Detta innebär att ST- läkarna är
jourplacerade i snitt i 1 vardag/ vecka samt delar av helg varannnan vecka.
Jourverksamheten är omfattande trots att primärjourslinjen utgörs av akutläkare.
Ortopedjouren skall enligt plan fungera som konsult åt akutläkaren och andra
remissinstanser. Inläggningsfall måste alltid bedömas av ortopedjour, och denne
operationsanmäler och informerar patienten. I jouruppdraget ingår operationsplacering,
rondplacering samt nattjoursveckor. Jourplaceringen på akutmottagningen förutsätter
förkunskap om omhändertagande av de vanligaste skadorna och sjukdomarna som kan
förorsaka akut ortopedisk konsultation. De flesta ST- läkarna har innan påbörjad ST på SÖS
arbetat på annan akutmottagningen utan akutläkare och där lärt sig den grundläggande
handläggning av de patienter som vanligen söker för akuta ortopediska tillstånd. ST-läkarna
uppnår snabbt god frakturkirurgisk kompetens. Någon planerad sammanhållen schema
period för elektiv ortopedi finns för närvarande inte , vilket innebär att ST-läkarna har svårt
att uppnå utbildningsmålen inom rygg, axel och protesverksamhet. I viss mån gäller detta
även artroskopier samt den enkla dagkirurgin. Dessa brister kan härledas till att
personalstyrkan reducerats med 7 tjänster på grund av besparingskrav. För att
upprätthålla akutuppdrag har man ansett att det saknas utrymme för annat än
akutortopedi. Det pressade schemat har inneburit att tid för egna studier och preoperativ
planering kraftigt decimerats.

Under granskningen påvisades brister vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd. Verksamheten har efter granskningen inkommit med
handlingsplan, se bilaga. Graderingen är ändrad till C.

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

Varje ST-läkare har en personlig namngiven handledare. Utbildningsklimatet är gott och ST-
läkarna upplever att man alltid får det stöd som önskas. Kollegor ger konstruktiv feedback
på genomförda insatser. Sit-ins förekommer men bör utökas och schemaläggas.
Handledarsamtal förekommer sparsamt, dokumenteras av ST- läkaren men är inte
schemalagda. Specialisterna är alla delaktiga i den snabba upplärningen inom
traumaortopedi, delar med sig av sina kunskaper och låter ST- läkarna operera på
motsvarande aktuell kompetensnivå. ST-kollegium finns. Det finns ingen tydlig struktur för
hur man uppnår de gemensamma a- målen som t.ex ledarskap och kommunikativ
kompetens. Däremot har större delen av ST-läkarna sitt vetenskapliga och kvalitetsarbete
planerat, pågående eller avslutat. Ingen plan finns för närvarande på strukturerad
handledning inom elektiv ortopedi.

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.

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.



Kvalitetsindikator

Gradering

Teoretisk utbildning

ST- läkarna ges utrymme att gå föreskrivna kurser och möten. Vetenskapliga arbeten samt
kvalitetsarbeten planeras och genomförs. ST- läkarna har svårt att närvara på den interna
utbildningen på grund av pressad klinisk verksamhet. Detta påverkar också inläsning och
förberedelsetid. Det interna utbildningsprogrammet är ambitiöst, men får stå tillbaka för
konkurrerande verksamhet. Externa sidoutbildningar finns inlagda i långtidsöversikt,
planeringen för hur gemensamma ST-målen uppnås är otydliga.

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

Vilket, enligt SPUR-modellen, innebär att:

Föreskrift

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 

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

Den vetenskapliga meriteringen på kliniken är hög. En ST-läkare är doktorand, samtliga ST-
läkare har sina kvalitets och vetenskapliga arbeten planerad, pågående eller avslutade Det
finns 1,5 forskningsskötersetjänst knuten till verksamheten och rekrytering till professur
pågår. Tid för forskning medges ej i schemat för närvarande.

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 kontinuerlig AT- läkare och medicine studerande. De fungerar som
konsulter till akutläkarna. Det finns en klinisk undervisningsavdlening på kliniken där ST-
läkarna tjänstgör Kurser i ledarskap och kommunikation erbjuds sjukhusövergripande.

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.










