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Styrkor

Svagheter

Förbättringspotential

En stor enhet med stor bredd av kompetens i både handledar- och ST-grupp.

Verksamhetschef som har god kunskap om handledarrollen.

Allmänmedicinsk bredd i listat patientklientel.

Hög grad av vetenskaplig kompetens på enheten.

Utmärkt SR-funktion beskrivs ge stöd till både verksamhetsledning, handledare och
ST-läkare.

Möjligheter för ST att delta i lokal ledningsgrupp.

Läkarchef med ambitioner att skapa en bra arbetsmiljö för ST-läkarna på
vårdcentralen.

Förändringar senaste åren med ökad listning och personalförändringar har påverkat
ST negativt i form av ökad arbetsbörda för kvarvarande specialister och handledare.

Stor enhet och högt söktryck ger svårigheter att följa patienter över tid för ST-läkarna
om man inte har en tydlig plan för detta.

Man beskriver avsaknad av samlade konkreta tips i ST-administrativa frågor tidigt
under ST, tex gällande ifyllande av blanketter kopplade till ST-tjänsten.

Det saknas en gemensam struktur för bedömning och återkoppling av kompetens.



Förbättringspotential

Bygg lokal struktur för utvärdering och återkoppling av kompetens. Se över former för
specialistkollegium och medsittningar och nyttja dessa för att stötta ST-läkarna att bli
rustade för en framtida specialisttjänst.

Utveckla den lokala strukturen för dialog i handledargruppen, tex genom att nyttja viss
tid på specialistläkarmöten för handledarfrågor.

Fortsätt jobba med utvärdering av handledning och stäm av regelbundet mellan
handledare och ST-läkare för att utveckla den individuella handledningen.

Inventera områden där ST-läkaren kan träna olika kompetenser på enheten och
använd i det fortsatta lokala utvecklingsarbetet (vardagstillfällen).

Lyft in vetenskapligheten i det vardagliga arbetet för ST och handledare. Detta kan ske
genom genomgång av vetenskaplig metodik på läkarmöte. Använd de disputerade
kollegorna ni har på enheten.

Ta fram metoder lokalt för att möjliggöra att följa patienter över tid under hela ST-
tiden, tex genom att dela lista med handledaren.

Låt ST-läkargruppen ta fram en lathud lokalt för nya ST gällande vad man behöver
veta som ny ST relaterat till ST-tjänsten.

Hitta sätt att utveckla dialog mellan ST och ledning gällande schemaläggning över tid
(sidotjänstgöring mm).



STRUKTUR

Verksamheten

De övergripande riktlinjer som behöver finnas från vårdgivaren för att säkra att ST bedrivs
med hög och jämn kvalitet samt utvärderas finns. Tjänstgöringen på Brommaplans
vårdcentral bedöms vara tillräckligt allsidig för att uppfylla de krav målbeskrivningen
ställer. BVC finns i anslutning till vårdcentralen där ST tjänstgör. MVC-verksamhet tas del av
via placering på kvinnoklinik samt vid behov vid närliggande MVC utanför vårdcentralen.
Hemsjukvård ingår i vårdcentralens uppdrag, för närvarande ca 170 pat inskrivna i denna
verksamhet. Inget SÄBO finns kopplat till enheten.

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

Alla handledare är specialister i allmänmedicin och har genomgått handledarutbildning.
Det finns tillräckligt med specialister för att erbjuda handledning samt fortlöpande
instruktioner. Studierektor som är specialist i allmänmedicin och handledarutbildad finns
kopplad till enheten. Hon erbjuder handledarträffar en gång per termin - senaste tillfället
var temat bedömningsverktyg. Det finns skriftliga instruktioner för hur handledning av ST
skall gå till.

Föreskrift

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

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

Granskningen genomfördes digitalt. Kontroll av lokaler och utrustning gjordes med
hjälp av filmklipp, bilder och/eller videosamtal.

Vi får se bilder som visar en gynstol, öronmikroskop samt akutrummet inkl EKG-
utrustnining. ST-läkarna har tillgång till digital bibliotekstjänst.

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

Vilket, enligt SPUR-modellen, innebär att:

Kvalitetsindikator

Gradering

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

Det finns riktlinjer för hur målbeskrivningen skall uttolkas och ST-forum utgör ett utmärkt
stöd för ST-läkarna i framtagandet av en individuell utbildningsplan. Alla ST-läkare på
mottagningen har en individuell utbildningsplan och vi får se ett bra exempel på en sådan.
Utbildningsplanen följs upp årligen och revideras vid behov. Enheten har en
utomordentligt välfungerande studierektorsfunktion kopplad till sig. Hon utgör ett stöd till
hela verksamheten och har tagit fram olika stödmaterial till handledare och ST-läkare.
Lokalt dokument gällande introduktion finns på enheten. I samband med Coronapandemin
och ökad belastning beskrivs att introduktionen fungerat sämre. ST-läkarna uttrycker
behov av ökad dialog och samordning kring övergripande schemaläggning, t ex avseende
sidotjänstgöringar.

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

Handledningen är kopplad till det individuella utbildningsprogrammet som man
regelbundet går igenom och reviderar. Synpunkter finns att det blir för mycket tid som går
till dokumentation och administrering av den egna ST:n. Detta lyfts till
studierektorsorganisationen för översyn. Det finns en struktur och kultur avseende
fortlöpande bedömning och återkoppling av kompetens och bedömningarna görs med
etablerade metoder men det är en stor enhet och samsynen gällande hur man jobbar med
”på förhand överenskomna metoder” behöver utvecklas då ST-läkarna uttrycker en tydlig
intern variation på denna punkt. Specialistkollegium har introducerats på enheten men
man uttrycker behov att utveckla metoden, ffa utifrån att man är stora ST- och
handledargrupper. ST-gruppen Läkarchef på enheten är ST-läkarnas närmaste
arbetsledare. Studierektorn har tagit fram stöd i form av exempelvis "ST-resan" som
beskriver innehållet i ST-tjänsten utifrån lokala förutsättningar. Handledarutbildningen
omfattar de moment som författningen kräver.

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 får genomgå de kurser som är inplanerade i det individuella
utbildningsprogrammet. På den egna enheten har man läkarmöten med medicinskt
innehåll såsom falldiskussion och föreläsningar där ST-läkarna har fått föreläsa.

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

Alla ST-läkare erbjuds att gå en utbildning i Vetenskapsmetodik via programmet Vesta eller
den förkortade varianten "KVAST". Det finns goda förutsättningar att genomföra ett
vetenskapligt arbete. ST-läkarna genomför kvalitetsarbete som presenteras på den egna
enheten. Vårdcentralen har en disputerad läkare och en som snart disputerat. Med hjälp av
dessa och studierektor ser handledarna själva att man kan utveckla hur ST-läkarnas
kompetens i medicinsk vetenskap bedöms och återkopplas under hela ST-tjänstgöringen.
Vi rekommenderar en skriftlig plan för detta och för den löpande bedömningen med
individuell återkoppling i kvalitetsutveckling. Då ser vi att man nyttjar de goda
förutsättningar man har internt och lyfter detta ST-område till en ny nivå.

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

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.



Kvalitetsindikator

Gradering

Ledarskapskompetens och kommunikativ kompetens

Det finns i verksamheten många tillfällen att träna både ledarskap och kommunikativ
kompetens. Graden av träning med bedömning och återkoppling av kompetens är dock
varierande inom enheten. Samråd i handledargruppen för att få en ökad samsyn inom
gruppen kan vara ett steg vidare i denna fråga. ST-läkare har gjort flera medsittningar och
även fått möjlighet att fördjupa sig inom kommunikativ kompetens i handledarsamtal. ST-
läkarna handleder studenter som finns på enheten. Vi noterar i samtalen att man i den
egna gruppen har kompetens att arbeta vidare med dessa frågor. Med studierektorns
metodstöd samt tror vi att man lokalt på enheten kan skapa en god gemensam struktur för
bedömning och återkoppling av alla de kompetenser som målbeskrivningen omfamnar.
Åtgärder krävs.

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

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.

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.

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.
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    Stockholms läns landsting 

Brommaplans Postadress Telefon Telefax  

Vårdcentral Klädesvägen 12 08-123 407 00 vx 08-80 53 84 
 168 76 Bromma 

    

 Till 

 Lipus  

 Villagatan 5 

 114 32 Stockholm 

 

Handlingsplan för förbättring av ST-utbildningen vid Brommaplans 

vårdcentral 
 

Bakgrund 

Vid genomförd SPUR, extern kvalitetsgranskning av specialisttjänstgöring i Allmänmedicin vid 

Brommaplans vårdcentral 2021-04-22 identifierades och diskuterades våra förutsättningar, 

genomgående goda förhållanden och styrkor i individer och organisation samt svagheter och 

förbättringsområden.  

 

Brister  

Brister har påvisats och åtgärder krävs vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter 

avseende bedömning och återkoppling av ST-läkarnas kompetens i medicinsk vetenskap och 

kvalitetsutveckling samt dito för kompetens i ledarskap.  

 

Man konstaterar att ST-läkarna har tillgång till och genomför egna vetenskapliga arbeten under 

handledning, inom ramen för VESTA eller KVAST (inom region Stockholm), med kurs i 

vetenskaplig metodik och skrivande av vetenskapligt arbete, där presentation och försvar av arbetet 

ingår. ST-läkaren presenterar även alltid arbetet på vårdcentralen.  

Vidare att vi har forskningsaktiva läkare vid vårdcentralen, som på läkarmöte undervisat om 

vetenskapliga begrepp och metoder.  

 

ST-läkare genomför under sin specialistutbildning vid vårdcentralen kvalitetsarbete, ofta involveras 

andra yrkesgrupper i varierande omfattning. Individuell bedömning och återkoppling krävs. 

 

Man beskriver att det i verksamheten erbjuds många tillfällen att träna såväl ledarskap som 

kommunikativ kompetens och att ST-läkarna genomför återkommande medsittningar, fördjupningar i 

handledarsamtal. Men att graden av träning med bedömning och återkoppling är varierande inom 

enheten. 

 

Man efterlyser plan för genomförande av detta och att utveckla strukturen för att nå ökad samsyn i 

handledargruppen och löpande uppföljning, bedömning, utvärdering och återkoppling till ST-läkarna 

avseende utveckling av angivna kompetensområden. 

 

Åtgärder och handlingsplan avseende brister enligt ovan 

Vi ser ett absolut och stort värde i att förstärka och utveckla arbetet med bedömning och återkoppling av 

ST-läkarnas kompetens inom medicinsk vetenskap, kvalitetsarbete och ledarskap. Såväl för varje enskild 

ST-läkare, som för verksamheten och i förlängningen den allmänmedicinska specialiteten och 

primärvårdens organisation, medarbetare och patienter.  

 

Vi avser att fortsätta redan inledda strategier och etablera och implementera fler strukturella förbättringar 

med målsättning och syfte att höja och skärpa nivån på bred front inom enheten.  
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Åtgärder och aktiviteter som dels enskilt och dels relaterat till varandra ska leda till att uppfylla angivna 

föreskrifter listas nedan: 

 

- Dokumentsamling: Läkarchef för ST-läkare har skapat en gemensam mapp för ST-läkarna 

vid enheten. Denna är redan publicerad och kommunicerad. Avsedd att vara ett stöd för såväl 

ST-läkare som handledare, med lättillgänglig information. Där tillgängliggörs dokument 

rörande: 

• Översikt över ST-resan, 

•  ämnesval för kvalitetsarbeten,  

• Schemaläggning, översikt ST läkarnas planering av sidoutbildningar,  

• Dokument rörande placering vid BVC och hemsjukvård vid enheten, 

• sammanställningar av verktyg för värdering och återkoppling praktiska råd och tips för 

nya ST-läkare och handledare, 

• Lista över ST/Handledar-par 

  

- Läkarmöten: Genomförs i dagsläget varje vecka, där läkargruppen i början av varje termin 

sätter plan för agenda med val av ämnesområden. Det växlar redan idag mellan olika kliniska 

frågeställningar, falldiskussioner och ibland extern föreläsare. Vi har försökt arbeta med dessa 

upplägg utifrån klassiska FQ-grupp som förlaga. Den som håller i mötet förbereder, 

presenterar och är moderator under mötet. Det kan innebära att inför mötet distribuera aktuell 

artikel eller dokumentation om ämnet som kollegiet läser in sig på. Inför upptakt hösten 2021, 

och fortsatt framåt planeras och bokas följande aktiviteter:  

• Kollega, spec. i Allmänmedicin som är doktorand med planerad disputation under 2021 

kommer att hålla ett möte per termin med fokus på medicinsk vetenskap, och relatera 

till arbetet i vardagen.  

• Planeras möte med utbildning i användande av Medrave M4, där vi kan få ut statistik 

över besök, patienter, diagnosgrupper, behandlingar, förskrivning, provtagning och 

provtagningsresultat för att i vardagen kunna följa, granska och utveckla 

verksamhetens arbete.  

• Fortsatt kommer är strategi att ansvarsområden, ämnesområden fördelas mellan ST-

läkare och specialister, samt presenteras och diskuteras. Ansvaret för att hålla mötet 

växlar mellan kollegorna, och när det sker av ST-läkare ska återkoppling och 

bedömning förmedlas av huvudhandledare eller läkarchef.  

• Detta kopplat till aktiv dialog kring underlag och evidens för förhållningssätt, metodval, 

behandlingar utvärderas i gruppdiskussioner, samt vid individuella återkopplingar till 

ST-läkarna vid handledningstillfällen och i den kliniska vardagen. Därmed arbetar vi 

strukturerat för ökad bedömning och återkoppling av kompetens i medicinsk vetenskap 

och delar av ledarskapskompetens, och bidrar till ökad samsyn i handledar- och ST-

läkargrupp.  

 

- Journal club: Akademiska vårdcentralen i Hässelby, vår lokala organisation för det 

vetenskapliga området kopplat till Akademiskt primärvårdscenter har en regelbunden aktivitet 

där läkare läser och kritiskt granskar samt diskuterar vetenskapliga artiklar med återkommande 

regelbundenhet, en gång per månad.  

• Brommaplans vårdcentral har anmält och fått bekräftat deltagande vid deras 

återupptagande i september 2021.  

• Återkoppling sker via ST-läkarens handledare och med kommunikation kring 

deltagandet med enhetschef för Akademisk vårdcentral.  

• Deltagande och kommunikation underlättas och möjliggörs via mail och 

distansdeltagande via Teams.  

• Handledare kommer även att kunna delta, samt följer upp och utvärderar ST-läkarens 

utveckling och erfarenheter vid handledningstillfällen. 
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- Kvalitetsarbete: Val av kvalitetsarbete och/eller förbättringsarbete sker i samråd mellan ST-

läkare, handledare och chef. Många ST-läkare har egna förslag och idéer som prövas i samråd, 

samt att vi sammanställt en lista med möjliga inriktningar och ämnesområden.  

• ST-läkaren bildar ibland då team med andra yrkesgrupper och presenterar det pågående 

arbetet på APT o/e yrkesvisa möten.  

• Vid genomfört arbete sker genomgång och presentation av ST-läkaren på vårdcentralen. 

•  Dialog kring upplägg, genomförande och uppföljning under arbetet sker av närmaste 

chef, och med möjlighet stöd och bedömning i samverkan med handledare.  

• Här sker även i förekommande fall dialog med övriga involverade andra yrkesgrupper 

och synpunkter återkopplas till ST-läkare.  

• I dessa moment tränas, bedöms och återkopplas utöver kompetens i kvalitets- och 

förbättringsarbete även ledarskapskompetens. 

 

- Specialistkollegium: Påbörjade användandet av denna metod under våren 2021. Vi kommer 

att gå genom varje enskild ST-läkare en gång per år. Parallellt har vi planerat att genomföra 

gemensamma möten med fokus på handledning, bedömning, återkoppling en till två gånger 

per termin, växlat med specialistkollegium.  

• Genom detta ser vi att når samsyn och aktivt arbetar med att utveckla, förbättra och 

skärpa bedömning, återkoppling till ST-läkare.  

• Vi kan genom detta ta till vara och utveckla handledningen på individ och gruppnivå, 

med en gemensam verklighetsbeskrivning och arbeta med kontinuerliga förbättringar. 

Där kan även information och inhämtad kunskapspåfyllnad spridas och delas mellan 

kollegorna. 

 

- ST-läkargruppen: Läkarchef håller redan idag kontakt med ST-läkare under året med 

informativa utskick för att uppdatera även de som är på sidotjänstgöring kring läget och 

eventuella nyheter vid vårdcentralen. Vid medarbetarsamtal diskuteras utveckling, 

utbildningsplan, årsrapport, behov, hur handledningen löper och kompetensnivå på 

individnivå.  

• Där utvärderas utveckling inom områden som organisation, engagemang, deltagande i 

möten och verksamhetsutveckling, ledarskaps- och kvalitetsarbeten.  

• Underlag för återkoppling är mångfacetterad och inkluderar kliniskt arbete med ST-

läkaren, erfarenheter från samarbete med kollegor och andra yrkesgrupper, patienter, 

årsrapport.  

• Utöver detta bokas från hösten 2021 regelbundna möten med ST-gruppen där för dem 

aktuella frågor kan följas upp, ventileras och deras erfarenheter av handledningen 

diskuteras. 

 

- Ledarskap: Det erbjuds i det vardagliga arbetet många och återkommande tillfällen där denna 

kompetens tränas, prövas och därmed även kan och ska bedömas, utvärderas och återkopplas. 

•  Genom flera av de beskrivna aktiviteter ökar vi närvaron och medvetenheten om detta 

samt involverar värderingen av ledarskapskompetens för såväl ST-läkare som 

handledare aktivt i vårt arbetssätt.  

• Vi återkommer i formuleringar kring egenskaper och förhållningssätt som ledare i de 

kollegiala mötena (läkarmöten, specialistkollegium) liksom i individuella 

återkopplingar vid handledningstillfällen och medarbetarsamtal.  

• Ledarskapskompetens tränas och bedöms även specifikt vid uppföljningsmöten under 

vissa åtaganden som genomförande av kvalitetsarbete, tjänstgöring inom 

hemsjukvården eller när utbildningsläkare under senare delen av sin ST deltar i roll 

som enhetens resursläkare (frågedoktor, remissbedömning mm), delta som 

ansvarig/delansvarig i behandlingsteam. Handledare och chef arbetar med ST-läkare 

och inhämtar uppgifter från medarbetare, genomför bedömning och återkoppling. 
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Sammanfattningsvis ser vi att vi genom att aktivt arbeta med här beskrivna aktiviteter når en ökad 

samsyn, skapar regelbundna i vardagen involverade moment och arbetssätt där kompetens inom 

medicinsk vetenskap, kvalitetsarbete och ledarskap tränas, bedöms och återkoppling till ST-läkarna sker. 

Vi säkerställer även en ökad medvetenhet, kompetens och förmåga i hela läkargruppen på dessa 

områden. Dessa insatser bedöms även medföra att alla handledare och ST-läkare ges möjlighet att 

tillägna sig gemensam beskrivning och uppfattning av nuläge, likvärdiga förutsättningar och främja 

arbetet med kontinuerlig förbättring och utveckling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        För Brommaplans vårdcentral 

 

 

 

 

 

 
 

 


