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Styrkor

Svagheter

Förbättringspotential

Mycket goda förutsättningar av utveckla en bred medicinsk kompetens med hög grad
av självständighet genom klinisk tjänstgöring med närvarande och uppmuntrande
instruktörer och handledare.

Engagerad och uppskattad studierektor som är väl insatt i ST-utbildning och på kort
tid bidragit till flera utbildningsförbättrande åtgärder.

ST-läkarna upplever ett gott utbildningsklimat med trygghet och tillgång till
instruktörer oavsett tid på dygnet.

Handledare och instruktörer tillvaratar i hög utsträckning kliniska tillfällen för
utbildning och detta prioriteras högt i vardagen.

Välfungerande studierektorsnätverk.

Enheten har tillgång till utbildningsprogram där utbildningsaktiviteter framgår men de
är inte individuellt reviderade utifrån måluppfyllelse och de saknar koppling till delmål
och uppföljning (dvs hur måluppfyllelse ska bedömas).

Avsaknad av fortlöpande bedömning och återkoppling, med koppling till delmål,
saknas efter introduktionsperioden. Specialistkollegiet som hålls ca 1g/år är för detta
ändamål för översiktligt då det inte kopplas till specifika delmål.

Eftersom målbeskrivning och bedömning av måluppfyllelse för olika placeringar inte
är känd uppstår svårigheter att avgöra vilka interna och externa placeringar som
behövs och hur långa dessa behöver vara för att möjliggöra måluppfyllelse.

Handledningen saknar struktur kopplad till målbeskrivningen och individuellt
utbildningsprogram. Viktiga funktioner riskerar därför att utelämnas (såsom den
kontinuerliga bedömningen med på förhand kända metoder och dokumentation av
kompetensutvecklingen).

Det saknas fortlöpande bedömning, återkoppling och handledning (vilket även
inkluderar framåtsyftande planering för kompetensutvecklingen) i vetenskaplig
kompetens och kvalitetsarbete. Med fortlöpande avses insatser även utanför den för
vetenskapligt arbete och kvalitetsarbete avsatta tiden.

På samma sätt saknas fortlöpande bedömning, återkoppling, handledning i
kommunikation och ledarskap.



Förbättringspotential

Skapa skriftliga individuella utbildningsprogram (IUP) där det utöver planerade
tjänstgöringar och andra utbildningsaktiviteter också framgår hur respektive delmål
ska uppnås och hur måluppfyllelse ska bedömas.

Utveckla huvudhandledarfunktionen:

1) Genomgång och revision av IUP bör vara en återkommande punkt (exv var 6:e
månad) vid handledarsamtal. Detta skapar också struktur i vilka ämnen som behöver
avhandlas i samband med handledarsamtalen.

2) Schemalägg handledarsamtalen (minst 2h/mån enligt regionens rutin)

3) Inför regelbundna handledarträffar där huvudhandledarfunktionen kan diskuteras
och utvecklas.

4) Inför kontinuerliga bedömningar med på förhand kända metoder och tillse att
handledaren dokumenterar dessa i enlighet med regional rutin.

5) Handledaren behöver strukturerat följa upp sidoutbildningar i enlighet med
regional rutin.

Utarbetandet av individuella utbildningsprogram i närtid kommer att möjliggöra
anpassning för att hantera effekter på möjligheterna till måluppfyllelse på grund av
Covid-19 pandemin.

När IUP skapats och målen för ST-läkarens både interna och externa
utbildningsperioder tydliggjorts kan behovet av extern utbildning synliggöras. Detta
kan underlätta regionens fördelning av kliniska placeringar och synliggöra behovet av
extern utbildning.

Fortlöpande bedömning, återkoppling och handledning i vetenskaplig kompetens och
kommunikativ kompetens kan genomföras i samband med journal clubs. Ta tillvara på
de tillfällen som ges i klinisk vardag där ST-läkaren praktiserar ledarskap samt skriftlig
och muntlig kommunikation för fortlöpande bedömning och återkoppling. Exempel på
detta är överrapportering av patient, journalanteckningar och preoperativa
bedömningar.

Utnyttja ST-läkarens delaktighet i sektionsansvar för handledning i ledarskap och
kvalitetsarbete.



STRUKTUR

Verksamheten

Länsdelssjukhus med bred verksamhet. Allmän IVA-avdelning med 7 platser och 2-4
respiratorplatser. 9 operationssalar med ortopedi, gynekologi/obstetrik, allmänkirurgi
(nedre GI, urologi, bröst, bråck, gall), tandingrepp och MR i narkos.
Förlossningsavdelningen har knappt 900 förlossningar/år. Det finns tillgång
smärtmottagning. Frekventa sekundärtransporter från Skellefteå till NUS. Barnanestesi på
barn ASA 1-2 >1år/10 kg (ffa ÖNH-kirurgi).

Kompletterande extern tjänstgöring genomförs för måluppfyllelse. Denna sker vid NUS,
Danderyd (obstetrik), Piteå (regionalanestesi) och specialanestesi (barn eller thorax).

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

Kliniken har 9 specialistkompetenta läkare och 11 ST läkare. Det finns en disputerad
specialist. Samtliga handledare har genomgått eller kommer att genomgå
handledarutbildning i närtid. Kliniken har tillräckligt antal handledare och instruktörer för
att det ska finnas förutsättningar för adekvat handledning och instruktion. Det finns en
mall för handledning som till viss del ger instruktioner hur handledningen ska genomföras
(vg se vidare under svagheter och förbättringspotential). Planerade handledarträffar
saknas.

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

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

Utrustningen för diagnostik och behandling är modern och ändamålsenlig och möjliggör
måluppfyllelse. Det finns adekvat tillgång till IT baserade beslutsstöd samt bibliotek/FoU-
enhet. ST läkarna har tillgång till funktionell arbetsplats.

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

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

Verksamheten tillhandahåller skriftliga rutiner hur målbeskrivningen ska uttolkas i form av
specialitetsföreningens utbildningsbok.

ST-läkarna saknar individuella utbildningsprogram, som klargör koppling mellan delmål,
utbildningsaktivitet och metoder för uppföljning (dvs hur måluppfyllelse ska bedömas),
varför dessa inte regelbundet följs upp eller revideras tillsammans med
huvudhandledaren.

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. Trots hög andel ST-läkare i relation
till antalet specialister bedöms det finnas god tillgång till instruktion, både dag- och jourtid.
Jourtjänstgöringens del av den totala tjänstgöringstiden möjliggör måluppfyllelse.

Kliniken arbetar aktivt med likabehandlingsfrågor.

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

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 



Handledning och uppföljning

ST-läkarna saknar individuella utbildningsprogram, som klargör koppling mellan delmål,
utbildningsaktivitet och metoder för uppföljning (dvs hur måluppfyllelse ska bedömas),
varför dessa inte regelbundet följs upp eller revideras tillsammans med
huvudhandledaren.

Under introduktionsperioden genomförs kontinuerlig bedömning av ST-läkarens
kompetensutveckling inför jourtjänstgöring i form av flera “uppsövningar” och ett
specialistkollegium inför jourstart. Därefter genomförs inte en strukturerad och
fortlöpande bedömning av ST-läkarens kompetensutveckling kopplat till individuella
delmål. Detta kan göras med strukturerade kompetensbedömningar med på förhand
kända metoder (såsom exempelvis DOPS och mini-CEX). Övergripande
kompetensbedömningar genomförs ca 1g per år och ST-läkare i form av
specialistkollegium.

ST-läkarens kompetensutveckling följs informellt av SR, HL och VC via dialog.
Kompetensutvecklingen dokumenteras delvis då formulär från specialistkollegium sparas
hos SR.

Handledningssamtal är inte schemalagda.

Uppföljningen av sidotjänstgöringen sker informellt och i varierande utsträckning.

Den teoretiska kompetensbedömningen sker genom deltagande i OLA/ITA 1 gång per år.

Enheten har en nyligen publicerad regional handlingsplan för läkare som inte når målen
under utbildningstjänst. Brister i kompetensutvecklingen har föranlett åtgärder, framförallt
i form av förlängda placeringar.

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

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.



Allmänna råd

Kvalitetsindikator

Gradering

Teoretisk utbildning

Utöver ca 10 kurser under ST erbjuds regional teoretisk utbildning 6-8 dagar/termin. Den
planerade teoretiska utbildningen planeras och genomförs i enlighet med
målbeskrivningen. SR samordnar den interna och externa utbildningen. ST-läkarna har
schemalagd inläsningstid.

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.

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 



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

Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

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.

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 



Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete

Det finns tillgång till vetenskaplig handledare på kliniken samt vetenskapliga handledare i
samband med kompletterande tjänstgöring på NUS.

ST-läkarna har möjlighet att delta i möte där vetenskaplig litteratur presenteras och
diskuteras via videolänk till NUS. Det saknas systematisk bedömning och återkoppling i
vetenskaplig kompetens i samband med dessa möten liksom i samband med
handledarsamtal och i kliniskt arbete.

Det bedöms föreligga goda förutsättningar för genomförande av skriftligt individuellt
arbete enligt vetenskapliga principer.

Det finns förutsättningar för att genomföra och dokumentera kvalitetsarbete. ST-läkarna
får i samband med kvalitetsarbetet bedömning och återkoppling men utanför denna
period saknas fortlöpande bedömning och återkoppling i kvalitetsutveckling.

Det finns tillgång till ett doktorandprogram via NUS. Enheten har publicerat
forskningsprojekt under de senaste två åren.

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

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 praktiserar tidigt och aktivt ledarskap och kommunikation i samband med
tjänstgöring. ST-läkarna involveras i klinikens ledningsprocesser genom aktivt deltagande i
sektionsansvar.

Det sker inte någon fortlöpande strukturerad bedömning och återkoppling i kommunikativ
kompetens eller ledarskapskompetens i samband med den kliniska tjänstgöringen.

ST-läkarna bereds möjlighet att handleda andra läkare under utbildning men det saknas
strukturerad bedömning, återkoppling och handledning i samband med dessa insatser.

ST-läkarna ansvarar för föreläsningar för AT-läkare och medarbetare men det saknas
strukturerad bedömning, återkoppling och handledning (som ska vara framåtsyftande inför
kommande insatser) i samband med dessa insatser.

ST-läkarna deltar inte i strukturerad intra- eller interprofessionell reflektion i grupp som
utbildningsaktivitet för måluppfyllelse i a- och b-delmål.

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.



Vår åtgärdsplan: 
 
A: VERKSAMHETEN 
 

1. Ingen åtgärd nödvändig i nuläget 
 
 
B: MEDARBETARSTAB OCH INTERNA KOMPETENSER 
 

1. Vi upprättar generella skriftliga instruktioner för handledning 
2. Schemalägga handledarträffstid 1 eftermiddag/vecka med möjlighet för två ST-läkare 

få handledning per tillfälle (infört redan hösten 2021).  
 
 
C. LOKALER OCH UTRUSTNING 
 

1. Ingen åtgärd nödvändig i nuläget 
 
 
D: TJÄNSTGÖRINGENS UPPLÄGGNING 
 

1. Vi upprättar individuella utbildningsplaner (IUP). 
a. Studierektorn tydliggör vilka mål som uppfylls vid varje tjänstgöring på 

hemkliniken, sidoplacering och kurs i dokumentet ”Mall för IUP kopplat till 
delmål” (bilaga A). 

b. ST-läkare och handledare skriver ner de individuella utbildningsplanerna (IUP) 
(kurser, randningar) som de är planerade i nuläget med koppling till delmål, 
med stöd av dokumentet “Mall för IUP kopplat till delmål” och förankrar den 
hos studierektor. 

2. En gång per termin utvärderas C-målen samt årsvis A- och B-målen 
på handledarsamtal med hjälp av särskild mall för utvärdering (bilaga B). Utifrån 
samtalen revideras IUP vid behov. Detta sker i samråd med HL, ST och SR.   

 

 

E: HANDLEDNING OCH UPPFÖLJNING 

 

1. Handledningens struktur och uppföljning struktureras upp genom generella skriftliga 
instruktioner (bilaga C), varav huvuddragen i detta dokument är: 



a. Vikten av att handledningen utgår från det individuella 
utbildningsprogrammet belyses. 

b. En gång per termin ska C-målen utvärderas, årligen skall A- och B-målen 
utvärderas, på handledarsamtal, med hjälp av särskild mall för utvärdering 
(bilaga B). Denna bedömning skall baseras på medsittningar (DOPS, CEX, 360 
etc). Utifrån samtalen revideras därefter IUP vid behov. Detta sker i samråd 
med HL, ST och SR.   

c. Hur handledningen/bedömningarna dokumenteras i enlighet med regional 
rutin (kontinuerlig bedömning hos handledaren och handledarsamtal hos ST-
läkare).   

d. Kompetensutvecklingen/bedömningarna skall utvärderas genom på förhand 
kända metoder och en kort beskrivning av dessa.  

e. Det skall tydligt framgå hur/när och vem som ska ansvara för återkoppling av 
sidoplacering, i enlighet med den befintliga regionala riktlinjen. 

 

2. Schemalägga handledarträffstid 1 eftermiddag/vecka med möjlighet för två ST-läkare 
få handledning per tillfälle (infört redan hösten 2021). 

 

F: TEORETISK UTBILDNING 

 

1. Ingen åtgärd nödvändig i nuläget  

 

 

G/H : MEDICINSK VETENSKAP OCH KVALITETSARBETE, SAMT  LEDARSKAPSKOMPETENS 
OCH KOMMUNIKATIV KOMPETENS 

Vi kommer att försöka ta till vara på de goda förutsättningar som finns för att utvecklas inom 
medicinsk kompetens, vetenskapligt förhållningssätt, ledarskaps- och kommunikativ 
kompetens   genom följande åtgärder. 

1. En gång per termin ska C-målen utvärderas, årligen skall A- och B-målen utvärderas, 
på handledarsamtal, med hjälp av särskild mall för utvärdering (bilaga B). Utifrån 
samtalen revideras därefter IUP vid behov. Detta sker i samråd med HL, ST och SR.    

 

2. Vid varje vetenskaplig lunchföreläsning som hålls av ST-läkare beslutas i förväg vilken 
närvarande specialist som ska återkoppla på såväl den medicinska/vetenskapliga 



kompetensen, som den kommunikativa kompetensen. Detta skall ske med ed en i 
förväg överenskommen metod och kopplas till de specifika delmålen. 

 

3. ST-läkare deltar i Journal Clubs. När ST-läkare är föredragande av artikel skall 
handledaren (alt annan utsedd specialist i dennes ställe) delta och efteråt återkoppla 
kompetens i medicinsk vetenskap och kommunikativ förmåga med en på förhand 
överenskommen metod. 

 

4. När ST-läkare undervisar AT-läkarna på deras introduktionsvecka se till att 
handledare alt annan specialist finnas på plats för att utvärdera och återkoppla 
undervisningen avseende medicinsk vetenskap och kommunikativ kompetens. 

 

5. Se till att ST-läkare alltid deltar vid undervisning av klinikens personal på lokala 
temadagar, samt i förväg besluta om vilken närvarande specialist som ska återkoppla 
kompetens i medicinsk vetenskap och kommunikativ förmåga efteråt.  

 

6. Bedöma ST-läkarnas kvalitetsutveckling, ledarskap och kommunikativ förmåga i årligt 
medarbetarsamtal och ST-samtal med studierektor. ST-läkarnas ansvarsområden och 
kvalitetsarbeten skall löpande utvärderas av handledare, eller annan utsedd 
specialistkompetent läkare. Detta skall dokumenteras under handledarsamtalen. 

 

7. Skapa handledargruppträff och ST-grupp för intraprofessionell reflektionsgrupp på 
APT-tid 1-2 ggr/termin (genomfört hösten 2021)  
 

 


