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Styrkor

Svagheter

Förbättringspotential

Välfungerande liten klink med täta interpersonella kontakter

Kontinuerlig god praktisk handledning. Nära till hjälp råd och stöd när det behövs.

God tillgång på patienter vilket gör att praktiska färdigheter uppnås snabbt.

Initial jourtjänst som samjour på akuten och efter introduktion som intermediär
anestesijour.

Teoretisk utbildning/fortbildning internt på kliniken bör utvecklas, för upprätthållande
och utveckling av kompetens. ST kan med fördel integreras i det arbetet t.ex. genom
presentation och diskussion av artiklar eller annat.

Då ST läkaren under minst 3,5 år är på annan ort så är det viktigt med regelbunden
kontakt/återkoppling till moderkliniken Lycksele.

Om möjligt kan återvändar-veckor/tid till Moderkliniken Lycksele kunde vara postivt
både för ST och kliniken genom att ST kan se sin egen utveckling. Dock kan det av
sociala orsaker inte alltid vara möjligt.

Specialist kollegium Lycksele genomförs och återkopplas men dokumenteras ej.
Specialistkollegium Umeå återrapporteras ej alltid.

Bedömningar, medsittning, (DOPS, 360 etc) görs men bör dokumenteras.

Bedömningar görs kontinuerligt och integrerat i arbetet då specialister och ST jobbar
mycket nära. Bedömningarna dokumenteras inte vilket bör att lätt genomföra

Teoretisk utbildning bör förbättras till gagn både för ST och specialister.

Kontakten mellan moderskeppet, Lycksele, och satelliten, Umeå kan förbättras vad
gäller ST-läkarens utveckling.



STRUKTUR

Verksamheten

Det första 1 - 1,5 året i Lycksele ger en god klinisk praktisk start start för ST läkaren.
Huvuddelen av patienterna är ASA I-II men utmaningar i form av till exempel venportar,
perifera blockader, obesitaskirurgi med dess komplikationer, sectio och oselekterat
patientmaterial på akutmottagningen gör att kliniken ger en god introduktion med
möjlighet till klinisk utveckling under perioden på hemkliniken. Återstående tid görs i Umeå
där specialanestesi och kompletterande IVA tjänstgöring görs. Handledarna är
handledarutbildade. Det finns två disputerade läkare på kliniken.

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

Specialister engagerade i ST-läkarutbildningen. God introduktion tillsammans med
anestesisköterska. En disputerad läkare med postdoc tjänstgöring finns på kliniken, samt
en disputerad ST läkare. Engagerad studierektor.

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.

Lokalerna är rymliga och ändamålsenliga. Kunskapen om biblioteksstöd kan förbättras hos
ST läkarna. Kunskapen om att PICCO finns varierar stort och tycks ej allmänt känd eller
använd. CRRT utrustning saknas och planering pågår för införskaffning.

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

Riktlinjer finns för utbildningstiden i Lycksele. Initial allmänmedicinsk jour ger ett brett
spektrum. I slutet av år ett anestesi och IVA jour med backup.

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

Under introduktionen söver ST på sal med narkossjuksköterska. Detta följs av arbete
narkosläkararbete, där ST läkaren har tillgång till alla salar och handledning av specialister
på sal. ST läkarens färdighetsutveckling prioriteras på operationsavdelningen. Nära till
handledning och hjälp under introduktionstiden. Den fortlöpande bedömningen av
kompetensutvecklingen sker kontinuerligt men dokumenteras ej. Handledning är ej
inplanerad men integrerad i tjänstgöringen. Dokumentation inför ansökan om spec komp
kontinuerlig bedömning. Finns dom? Hur dokumenterar ST? Utbyte av bedömningar
mellan Lycksele och Umeå under tjänstgöringstiden i Umeå kan förbättras.

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

Den interna utbildningen har stor utvecklingspotential vilket kan gagna både ST-läkare och
specialister. Exempelvis "Journal Club" , "M&;M's" samt falldiskussioner bör införas.
"Snurran" utbildning för ST läkare i norra Sverige följs av alla och är uppskattat. Goda
möjligheter att få gå 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

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

Vetenskapligt arbete görs huvudsakligen i Umeå vg se inspektion där.

Kvalitetsarbete kan göras i Lycksele och då handlar det om direkta förbättringsarbeten av
vården. Återkoppling sker men dokumenteras ej.

Vi föreslår en utökad kommunikation mellan Umeå och Lycksele vad gäller det
vetenskapliga arbetet.

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

ST-läkarens kompetens i kvalitetsutveckling bedöms fortlöpande och återkoppling sker
med dokumentationen är sparsam. Handledarroll för AT jourtid (ensamma på huset) och
på anestesi/IVA är ett föredöme för den personliga utvecklingen i handledning och
ledarskap. ST-läkaren ges kontinuerlig handledning i ledarskapskompetens kommunikation
är god men informell och dokumentation saknas.

ST läkarna kan hålla i korta presentationer för kollegor och personal för att öva den
kommunikativa kompetensen. Kontinuerlig i ledarskapsträning anpassad till
tjänstgöringsnivå, sker på akuten, på ett bra sätt. Återkoppling av ST läkarens utveckling är
informell och bör utvecklas. Möjligheter till reflexion i inom- eller mellan-professionell
grupp saknas. En sådan grupp kan initieras.

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.


