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Styrkor
Hög medicinsk kompetens på kliniken vilket ger mycket goda förutsättningar för att
genomföra specialisttjänstgöring av hög och jämn kvalitét
Fantastiskt fina, rymliga, välutrustade och ändamålsenliga lokaler
Kliniken har en god teknisk utrustning
Specialistkollegium hålls årligen.
Schemalagd ”frågedoktor” finns de flesta pass
Lästid tid finns avsatt
ST-läkarna uppmanas att göra den europeiska specialistexamen, och kliniken
erbjuder 2 veckor instuderingstid med lön.
Goda möjligheter ges till forskning
Regelbundna referat från vetenskapliga tidskrifter
Goda möjligheter finns för ST-läkare att handleda studenter

Svagheter
Kompletta individuella utbildningsprogram saknas.
Det saknas instruktionsmall för hur handledning skall gå till.
Planerade handledarträffar förekommer inte ännu.
Strukturerad återkoppling av ST läkarens kompetensutveckling utifrån
målbeskrivning och individuella utbildningsprogrammet saknas delvis.
Det finns för få tillfällen för intern ST-utbildning.
Regelbunden kunskapskontroll saknas.
Otillräcklig dokumentation av handledarträffar (ST-läkarnas uppgift)
Det saknas regelrätta ”Journal club´s”.

Förbättringspotential

Förbättringspotential
Komplettera med individuella utbildningsprogram till alla ST-läkarna.
Utforma instruktionsmall för hur handledning skall gå till.
Planera och schemalägg regelbundna handledarträffar .
Strukturera återkoppling av ST läkarens kompetensutveckling utifrån målbeskrivning
och individuella utbildningsprogrammet.
Frekventare användning av etablerade uppföljningsinstrument, exempelvis
medsittning, muntliga eller skriftliga diagnostiska prov.
Utöka tillfällen för intern ST-utbildning.
Inför regelbunden kunskapskontroll.
ST-läkarna skall dokumentera sina handledarträffar.
Inför regelbunden ”Journal club”.

STRUKTUR
A

Verksamheten
Ögonkliniken Universitetssjukhuset Örebro är en länsklinik sedan september 2021. Det
innebär att kliniken förutom Örebro också kommer att börja bemanna
ögonmottagningarna i Karlskoga och Lindesberg med en specialist och en ST läkare med
start under hösten 2021. Upptagningsområdet för Ögonkliniken Universitetssjukhuset
Örebro är nu 205 704 och kommer då att öka till ca 304 000 invånare. Kliniken leds av en
verksamhetschef med stöd av två sektionschefer, (för medicinska enheten respektive för
den kirurgiska enheten), samt tre avdelningschefer ( kirurgiska enheten,
mottagningen/vårdavdelningen samt operationsavdelningen). Därtill finns en enhetschef
för sekretariatet. Förutom länets egna patienter tar ögonkliniken emot remisspatienter
från stora delar av landet. Det mesta av vården sköts polikliniskt, och kliniken har också en
egen vårdavdelning med 12 slutenvårdsplatser. Kliniken handlägger majoriteten av
patienter förutom de som faller inom rikssjukvården och elektrofysiologiska utredningar.
Kliniken har 24 timmars jour med operationsberedskap för patienter med akuta
ögonåkommor. Verksamheten är tillräckligt allsidig avseende patientsammansättning och
sjukdomspanorama, för att målbeskrivningens krav skall kunna uppfyllas. Det finns
skriftliga riktlinjer från verksamheten om hur specialistutbildningen skall genomföras.

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

Vilket, enligt SPUR-modellen, innebär att:
Skriftliga riktlinjer från vårdgivaren om hur specialiseringstjänstgöringen ska
genomföras finns.
Skriftliga riktlinjer från vårdgivaren om hur specialiseringstjänstgöringen ska
utvärderas finns.
Tjänstgöringen är tillräckligt allsidig.

Gradering
A. Socialstyrelsens föreskrifter följs.
D. Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter.
Åtgärder krävs.

B

Medarbetarstab och interna kompetenser

B

Medarbetarstab och interna kompetenser
Studierektor finns. Denne liksom alla ST-handledare har specialistkompetens i oftalmologi
och har genomgått handledarutbildning. Studierektorn har en skriftlig uppdragsbeskrivning
men saknar förnärvarande schemalagd arbetstid avsatt för studierektorsuppdraget. På
kliniken finns sex disputerade läkare, varav en docent och en professor. Dessutom finns för
närvarande två doktorander. Det finns goda förutsättningar för att ge ST-läkarna adekvat
handledning och instruktioner i det kliniska arbetet. Det saknas instruktionsmall för hur
handledning skall gå till. Handledarträffar förekommer för närvarande inte.

Föreskrift
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.

Allmänna råd
Studierektorn har relevant specialistkompetens.

Kvalitetsindikator
Generella skriftliga instruktioner för ST-handledning finns.
Regelbundna handledarträffar för ST-handledarna finns.
Skriftlig uppdragsbeskrivning för SR finns.

Gradering

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

Lokaler och utrustning
Fantastiskt fina, rymliga, välutrustade och ändamålsenliga lokaler. ST-läkarna har tillgång till
en arbetsplats med egen dator. Det finns god tillgång till bibliotekstjänst och aktuella
tidskrifter.

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

Vilket, enligt SPUR-modellen, innebär att:
Adekvat utrustning för diagnostik, utredning och behandling finns.

Kvalitetsindikator
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
D

Tjänstgöringens uppläggning
Alla ST-läkare genomgår regionens introduktionsprogram. Alla ST läkare har ST-kontrakt.
Verksamheten har de förutsättningar som behövs för att genomföra specialisttjänstgöring
av hög och jämn kvalitét. Verksamheten tillhandahåller skriftliga riktlinjer för hur
målbeskrivningen ska uttolkas samt styrande dokument för tjänstgöringens upplägg.
Jourtjänstgöring upptar en adekvat del av den totala tjänstgöringen. ST läkarna saknar
kompletta individuella utbildningsprogram. I ST kontrakten finns ett tidsschema för de
kommande placeringarna. Detta revideras vid behov. Även vikarierande underläkare har
tillgång till handledare. En jämställdhetsplan finns på regionnivå.
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:
Det finns skriftliga riktlinjer för hur målbeskrivningen ska uttolkas samt styrande
dokument för tjänstgöringens upplägg.
Jourtjänstgöring/beredskap uppfyller kraven i målbeskrivningen.

Föreskrift
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
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
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.

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.

E

Handledning och uppföljning
Alla ST läkare har en huvudhandledare. Lokal instruktör finns utsedd för varje placering.
Handledarsamtal finns delvis schemalagt och målet är två timmar i månaden.
Handledarsamtal dokumenteras till viss del av ST-läkarna. Uppnådd kompetens, förvärvade
kunskaper och färdigheter utvärderas till viss del av på förhand kända och överenskomna
metoder. Verksamhetschefen har regelbundna medarbetarsamtal med samtliga ST-läkare.
I det dagliga kliniska arbetet har ST-läkaren tillgång till frågedoktor de flesta arbetspassen.
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

Föreskrift
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
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
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

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

Teoretisk utbildning
Teoretiska kurser och utbildningar planeras in i ST-tjänstgöringen och ST-läkaren får gå alla
ST-kurser inom specialiteten, i snitt 2 per termin. ST-läkarna erbjuds även andra externa
utbildningar, t.ex. regionala och nationella ST-dagar inom specialiteten, samt
regionsgemensamma kurser inom ledarskap, kommunikation och forskningsmetodik. STläkarna är aktiva i planering och genomförande av klinikens interna utbildning.
Regelbundet återkommande ST-undervisning på kliniken sker ca 4 gånger /termin och
organiseras av ST läkarna själva. Schemalagd tid för självstudier ges med 2 timmar per
vecka.

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

Vilket, enligt SPUR-modellen, innebär att:
Teoretiska utbildningsmoment och kurser planeras in i enlighet med
målbeskrivningen.
ST-läkarna genomgår den teoretiska utbildning som definieras i det individuella
utbildningsprogrammet.

Föreskrift
SR samordnar ST-läkarnas interna och externa utbildning.

Allmänna råd

Allmänna råd
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
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
Alla ST-läkarna deltar i en regionsgemensam kurs för att uppnå medicinskt vetenskapligt
syn- och förhållningssätt enligt målbeskrivningen. Vetenskapliga arbeten utförs. Dessa
arbeten skall redovisas i vid vetenskapliga möten. Universitetskliniken har tillgång till ett
doktorandprogram. Minst ett självständigt forskningsprojekt har publicerats under det
senaste två åren. Alla ST-läkare skall göra och dokumentera ett kvalitetsarbete samt
redovisa detsamma på hemkliniken.

Föreskrift
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
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.

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.

H

Ledarskapskompetens och kommunikativ kompetens
ST läkarna deltar i en regiongemensam kurs i ledarskap och kommunikation. I det dagliga
arbetet förekommer viss återkoppling av ST-läkarens kommunikativa kompetens.
Medsittning görs ibland, huvudsakligen i början av ST-tjänstgöringen. ST-läkaren har själv
uppdrag som handledare för läkarstudenter och ST-läkare i allmänmedicin och får
återkoppling på sin handledning av de handledda.

Föreskrift
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

Allmänna råd
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.

Gradering
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.

UTBILDNINGSPLAN ST
Namn:…………………………………………………………….

Delmål b1
Kommunikation med patienter och närstående
Den specialistkompetenta läkaren ska
-

kunna anpassa sättet att kommunicera utifrån patienters och närståendes
individuella behov och kommunikativa förmåga

-

kunna ge patienter och närstående svåra besked med respekt, empati och
lyhördhet

-

kunna stärka patientens förmåga att hantera en förändrad livssituation till följd av
sjukdom eller funktionsnedsättning kunna samråda med patienter och närstående
om patientens egenvård

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Klinisk tjänstgöring under handledning

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av handledare
Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av kursledare eller
handledare

Deltagande i en eller flera kurser

Allmänna råd
Deltagande i inom- eller mellanprofessionell
reflektion i grupp
Medsittning

Delmål b1
Mål/kompetens Tjänstgöringsplats

Tid (månader)

Metoder för
lärande

Uppföljning

Delmål b2
Sjukdomsförebyggande arbete
Den specialistkompetenta läkaren ska
-

kunna vägleda patienter i frågor om levnadsvanor i syfte att
•

förebygga uppkomsten av sjukdomar som grundar sig i en eller flera
levnadsvanor

•

förbättra prognosen hos patienter med sjukdom som grundar sig i en eller
flera levnadsvanor

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Klinisk tjänstgöring under handledning

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av handledare
Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av kursledare eller
handledare

Deltagande i en eller flera kurser

Allmänna råd
Deltagande i större yrkesrelaterad sammankomst

Mål/kompetens Tjänstgöringsplats

Tid (månader)

Metoder för
lärande

Uppföljning

Delmål b3
Läkemedel
Den specialistkompetenta läkaren ska
-

kunna anpassa läkemedels-behandlingen efter patientens ålder, kön, vikt, njur- och
leverfunktion samt eventuell samsjuklighet och övrig medicinering

-

kunna bedöma risker för interaktioner och biverkningar vid läkemedelsbehandling

-

kunna samarbeta med patienter och närstående för att uppnå följsamhet till
läkemedelsbehandlingen

-

kunna samverka med andra aktörer i vårdkedjan om patientens
läkemedelsbehandling

-

kunna kritiskt granska och värdera information om läkemedel

-

uppvisa kunskap om läkemedels inverkan på miljön

-

uppvisa kunskap om hälsoekonomiska aspekter av läkemedelsbehandling

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Klinisk tjänstgöring under handledning

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av handledare
Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av kursledare eller
handledare

Deltagande i en eller flera kurser

Mål/kompetens Tjänstgöringsplats

Tid (månader)

Metoder för
lärande

Uppföljning

Delmål b4
Försäkringsmedicin
Den specialistkompetenta läkaren ska
-

kunna tillämpa metoder inom försäkringsmedicin som en del av behandlingen av
den
enskilda patienten

-

kunna samverka i försäkringsmedicinska frågor som rör den enskilda patienten med
aktörer inom och utanför hälso- och sjukvården

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Klinisk tjänstgöring under handledning

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av handledare
Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av kursledare eller
handledare

Deltagande i en eller flera kurser

Allmänna råd
Deltagande i större yrkesrelaterad sammankomst

Mål/kompetens Tjänstgöringsplats

Tid (månader)

Metoder för
lärande

Uppföljning

Delmål b5
Palliativ vård i livets slutskede
Den specialistkompetenta läkaren ska
-

kunna identifiera behov av och initiera palliativ vård i livets slutskede

-

kunna genomföra brytpunktssamtal med patienter och närstående

-

kunna tillämpa grundläggande principer för palliativ symtomlindring med beaktande
av fysiska, psykiska, sociala och existentiella behov

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Klinisk tjänstgöring under handledning alternativt Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
auskultation
kompetenskrav utfärdat av handledare
Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av kursledare eller
handledare

Deltagande i en eller flera kurser

Allmänna råd
Deltagande i seminarium
Deltagande i större yrkesrelaterad sammankomst
Medsittning
Träning i simulerad miljö

Mål/kompetens Tjänstgöringsplats

Tid (månader)

Metoder för
lärande

Uppföljning

UTBILDNINGSPLAN ST
Namn:…………………………………………………………….

Delmål a1
Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik
Den specialistkompetenta läkaren ska
-

kunna ta ett ansvar för det
kontinuerliga lärandet på arbetsplatsen

-

kunna utöva ledarskap i det dagliga arbetet, inklusive leda ett vårdteam

-

kunna ta ett ansvar för
utvecklingen av det multi-professionella samarbetet

-

kunna ta ett ansvar för samarbetet med patienter och närstående

-

kunna samarbeta i nätverk kring patienten

-

kunna samverka med aktörer utanför hälso- och sjukvården, till exempel socialnämnder,
verksamheter inom socialtjänsten, skola och Försäkringskassan

-

kunna presentera och förklara medicinsk information på ett sätt som är förståeligt för
mottagaren, såväl muntligt som skriftligt

-

kunna planera och genomföra undervisning

-

kunna handleda och instruera medarbetare och studenter

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Klinisk tjänstgöring
under handledning

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av handledare
Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av kursledare eller
handledare

Deltagande i en eller flera kurser

Allmänna råd
Deltagande i inom- eller mellanprofessionell
reflektion i grupp
Handleda under handledning
Undervisa under handledning

Delmål a1
Mål/kompetens

Tjänstgöringsplats Tid (månader)

Metoder för
lärande

Uppföljning

Delmål a2
Etik, mångfald och jämlikhet
Den specialistkompetenta läkaren ska
-

uppvisa kunskap om innebörden av medicinsk-etiska principer samt kunna identifiera
etiska problem och analysera dessa på ett strukturerat sätt

-

kunna hantera värdekonflikter i det dagliga arbetet

-

kunna bemöta människor som individer och med respekt
oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion
eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Klinisk tjänstgöring under handledning

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av handledare
Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av kursledare eller
handledare

Deltagande i en eller flera kurser

Allmänna råd
Deltagande i inom- eller mellanprofessionell
reflektion i grupp

Mål/kompetens Tjänstgöringsplats

Tid (månader)

Metoder för
lärande

Uppföljning

Delmål a3
Vårdhygien och smittskydd
Den specialistkompetenta läkaren ska
-

kunna ta ett ansvar för att vårdrelaterade infektioner och smittspridning förebyggs

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Klinisk tjänstgöring
under handledning

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av handledare

Mål/kompetens Tjänstgöringsplats

Tid (månader)

Metoder för
lärande

Uppföljning

Delmål a4
Systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete
Den specialistkompetenta läkaren ska
-

kunna kritiskt granska den egna verksamheten och kunna genomföra en risk- och
händelseanalys
kunna ta ett ansvar för att förbättrande åtgärder, processer och rutiner för patientnytta
genomförs systematiskt
kunna ta ett ansvar för integreringen av nya tekniker och metoder i det dagliga hälso- och
sjukvårdsarbetet

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Klinisk tjänstgöring under handledning

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av handledare
Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter
och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av handledare

Kvalitets- och
utvecklingsarbete
Allmänna råd
Deltagande i seminarium
Deltagande i större yrkesrelaterad sammankomst

Mål/kompetens Tjänstgöringsplats

Tid (månader)

Metoder för
lärande

Uppföljning

Delmål a5
Medicinsk vetenskap
Den specialistkompetenta läkaren ska
-

uppvisa fördjupade kunskaper om medicinskt vetenskapliga metoder och etiska principer

-

kunna kritiskt granska och
värdera medicinsk
vetenskaplig information

-

uppvisa ett medicinskt vetenskapligt förhållningssätt till
rutiner och arbetssätt i det
dagliga arbetet

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Klinisk tjänstgöring
under handledning

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av handledare
Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av handledare
Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av kursledare eller
handledare

Självständigt skriftligt arbete enligt
vetenskapliga principer
Deltagande i en eller flera kurser

Allmänna råd
Deltagande i seminarium
Deltagande i större yrkes-relaterad sammankomst

Mål/kompetens Tjänstgöringsplats

Tid (månader)

Metoder för
lärande

Uppföljning

Delmål a6
Lagar och andra föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens organisation
Den specialistkompetenta läkaren ska
-

uppvisa kunskap om lagar och andra föreskrifter som gäller inom hälso- och sjukvården
och för dess personal

-

uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens organisation och administration

-

uppvisa kunskap om hälso- och sjukvårdens olika ekonomiska styrsystem och deras
betydelse för prioriteringar och avvägningar i det dagliga arbetet

Utbildningsaktiviteter

Uppföljning

Deltagande i en eller flera kurser

Intyg om genomförda
utbildningsaktiviteter och uppfyllda
kompetenskrav utfärdat av kursledare eller
handledare

Mål/kompetens Tjänstgöringsplats

Tid (månader)

Metoder för
lärande

Uppföljning

Instruktionsmall för handledning

Ögonkliniken USÖ tillämpar de riktlinjer som gäller för läkares ST och BT inom Region Örebro län som
träde i kraft 211207
https://vardgivare.regionorebrolan.se/globalassets/media/dokument/platina/policy/riktlinjer-forlakares-bt-och-st-i-ovrigt-inom-region-orebro-lan.787396.pdf
För att bli handledare krävs en handledarutbildning som omfattar aktuell regelverk, medicinsk
pedagogik, bedömnings metoder, etik och kommunikation. Region Örebro län i samarbete med
Örebro Universitet erbjuder regelbundet
Huvudhandledaren och utbildningsläkaren (ST/BT-läkare) träffas regelbundet och planerar
tillsammans ett individuellt utbildningsprogram (IUP) baserat på målbeskrivning: Det innehåller
utbildningsaktiviteter såväl internt på kliniken och regionen som externt (tex ST-kurser, randning på
annan ögonklinik vid behov), schemalagd studietid och plan för handlednings och
bedömningstillfällen.

Huvudhandledaren ansvarar för regelbunden och kontinuerlig bedömning av utbildningsläkarens
kunskaper, färdigheter och förhållningssätt med stöd av metodologiska verktyg. Huvudhandledaren
gör en slutbedömning av utbildningsläkarens kompetens med utgångspunkt i målbeskrivningen för
specialiteten samt IUP.
Minst en gång om året anordnas ett möte med alla handledare.
Specialistkollegium anordnas en gång om året.
Huvudhandledaren intygar tillsammans med verksamhetschef och studierektor att
utbildningsläkaren har uppnått specialistkompetensen.

Bedömning av måluppfyllelse sker med hjälp av fortlöpande (formativa) och slutgiltiga (summativa)
av kompetens och framsteg av utbildningsläkare. Dessa formaliserade bedömningar utgör underlag
för identifiera framsteg och brister och vid behov revidera det individuella utbildningsprogrammet
(IUP).
För att säkerställa en så objektiv som möjligt bedömning av utbildningsläkare kan bedömningar
spridas till fler handledare och specialistläkare med handledarutbildning.
Formativa bedömningsverktyg som mini-CEX, DOPS, CBD och 360 grader kan användas minst 6
gånger per år för att främja inlärning genom återkoppling, vägledning och eget för lärande.
Dessa metoder kan också vara fokuserade på specifika typer av kompetens i vanliga kliniska
sammanhang dvs korta och icke-tidskrävande bedömningar.
Summativa bedömningsverktyg som Specialistkollegium och skriftliga prov ger en mer
sammanfattande bedömning av utbildnings framsteg eller specifika delmål och förutsätter
återkoppling till utbildningsläkare.

Förkortningar: mini-CEX (mini clinical evaluation, CBD case-based discussion, DOPS direct obervation
of procedural skills.
Mini-CEX
Handledaren observerar utbildningsläkaren under ett patientmöte eller annat kliniskt moment och
ger återkoppling (läs instruktioner först).

DOPS
Handledaren observerar utbildningsläkaren under ett praktiskt ingrepp eller annan klinisk färdighet
och ger återkoppling (läs instruktioner först).

CBD
Handledaren gör en genomgång av skriftlig dokumentation (journalanteckning) och ger återkoppling
kring medicinska resonemang, handläggning och uppföljning (läs instruktioner först).

360 grader
För att få en bred uppfattning av hur utbildningsläkare fungerar i olika sammanhang kan man göra en
serie av enkäter som olika medarbetare yrkeskategorier ombeds att fylla i (läs instruktioner först).

Individuellt utbildningsprogram för ST-läkare
(Revideras av Klinikchef, Studierektor, Handledare vid behov)

Ögonkliniken Universitetssjukhus Örebro
Namn: _____________________________________________

ST-läkartjänst påbörjad:
Handledare: _____________________________________________
☐Har gått på handledarutbildning: år

Underläkartjänst påbörjad:
Handledare: _____________________________________________
☐Har gått på handledarutbildning: år
Läkarexamen:
Svensk legitimation:
Beräknat vara klar med ST-utbildning :
(Uppfyllda krav under handledning enligt målbeskrivningen
+ minst 60 månaders tjänstgöring
eller 54 månader vid erlagd doktorsexamen inkl. semester( jourkomp dock ej föräldraledighet)

UTBILDNINGS ÖVERSIKT (se bilaga 1: checklista målbeskrivning/kurser för detaljer)
Placering

Tidslängd

Allmän mottagning

6 mån

Glaukom+
Uveitmottagning

6 mån

Allmän mottagning+
Okuloplastik

6 mån

Barn och Skelning
Medicinsk Retina

6 mån
9 mån

Kirurgisk Retina

9 mån

c1, c2,
c5, c11,
c3
c8, c11
c6, c11,
c13
c7

Främre Segment

6 mån

c4, c11

Allmän mottagning +
Neurooftalmologi+
Endokrin Oftalmopati

3 mån

Vetenskapligt arbete+
Förbättrings arbete

3 mån (max 10v
Vetenskapligt + 2v
förbättringsarbete
1-3 mån

c1, c2,
c5, c10,
c11,
c13
a4, a5

Randning (tex vid Sankt
Eriks Ögonsjukhus
Neurooftalmologi
Okuloplastik
Ögononkologi
Fördjupning,
komplettering,
auskultation, övrigt

3-5 mån

Kommentar

Delmål
c1, c2,
c5, c11
c9, c13,
c5, c11

c10,
c3,
c7

c12

Planeras
genomföras

ÖVERSIKT ÖVER KURSER ENLIGT MÅLBESKRIVNING SOSFS 2015 (se bilaga 2, 3:
checklista kurser för detaljer)

a-delmål: LuST

1v

Kurs inom Region
Örebro

b-delmål: LuST

1v

Kurs inom Region
Örebro

Juridik, informations- och
patientsäkerhet
Handledarutbildning för
ST-läkare
Vetenskapligt
förhållningssätt

1d

20 d

UFC,
a5
Örebro Universitet

ST-kurser

1-2/termin

Sveriges
Ögonläkarförening

2d

ÖVERSIKT ÖVRIGA KURSER
Startseminarium
(med handledaren)

a1, a2,
a3, a4,
a5, a6
b1, b2,
b3, b4,
b5
c13

2d

Kurs inom
Region Örebro

ÖVERSIKT ÖVER PLANERADE UTBILDNINGS AKTIVITETER
Angiorond

1 timme

Glaukomrond

1 timme

Ortoptistrond

1 timme

Studietid (Simulator
träning ingår)

2 timmar/v

Handledningstid

2 timmar/ mån

Klinikens
utbildningsmöte

1 timme/v minst

Vid resp.
placering
Vid resp.
placering
Vid resp.
placering
Inkl.
Litteraturstudier
Kanski Clinical
Ophthalmology
mm
i samband med
läkarmöte

c

(inkl journal club, grand
round)
ST-läk undervisning
Ledarskap

1,5 timme/mån
Undervisning
av
läkarstudenter,
personal

ÖVERSIKT BEDÖMNINGS TILLFÄLLEN MED ÅTERKOPPLING:
Specialistkollegium

1 gång årligen

Mini-CEX (Mini-clinical
evaluation exercise)

1 gång/placering
minst *

CBD (Case based
discussion)

1 gång/placering
minst*

DOPS (Direct
Observations of Clinical
Skills)

1 gång/placering

Fall/artikel presentation

1 gång

360 grader

1 gång

Allmän,
glaukom. Barn
och skelning,
medicinsk
retina, kirurgisk
retina, främre
segment
Allmän,
glaukom. Barn
och skelning,
medicinsk
retina, kirurgisk
retina, främre
segment
Allmän,
glaukom. Barn
och skelning,
medicinsk
retina, kirurgisk
retina, främre
segment

*dock minst
3 gånger/år

*dock minst
3 gånger/år

tex Främmande
kropps
borttagning,
SLT, skiaskopi,
retinal
fotokoagulation,
ultraljud, YAG
kapsulotomi

CHECKLISTA GENOMFÖRDA PLACERINGAR/ RANDNINGAR:
Placering/delmål

Ämnesföreträdare Genomförd

Kommentar Intygat av
handledare

CHECKLISTA GENOMFÖRDA KURSER ENLIGT MÅLBESKRIVNING:

FÖRBÄTTRINGSARBETE:
Titel

Handledare

Genomfört

Delmål Godkänt
a4

Genomfört

Delmål Godkänt
a5

VETENSKAPLIGT ARBETE:
Titel

Handledare

HANDLEDNINGSTRÄFFAR (se bilaga 4)

CHECKLISTA BEDÖMNINGAR MED ÅTERKOPPLING :
Specialist kollegium
Datum

Genomgång med
Handledare
Datum

Fall/ Artikel Presentation
Datum

Återkoppling
Datum

Mini-CEX
Datum

Genomgång med
Handledare
Datum

CBD
Datum

Genomgång med
Handledare
Datum

DOPS
Datum

Genomgång med
Handledare
Datum

Datum: _______________________________________________
_____________________
ST-läkare

_______________________
Handledare

______________________
Studierektor

________________________
Verksamhetschef

