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– Vi överväger att utvidga in-
spektionsverksamheten till att
även omfatta allmäntjänstgö-
ringen, AT. För att vi ska få er-
farenheter har vi bett Kirurg-
föreningen att vid sin förnyade
inspektion även titta på kirurg-
delen inom AT, berättar Gunilla
Gunnarsson, ordförande i Spur-
stiftelsen.

Spur-stiftelsen, som är Sveriges lä-
karförbunds och Svenska Läkaresäll-
skapets stiftelse för utbildningskvalitet,
bildades 1993. De första inspektionerna
gjordes 1990 och utvidgades 1991 och
1992. De goda erfarenheterna gjorde att
verksamheten permanentades.

I Spur-stiftelsen ingår två företräda-
re vardera för de båda läkarorganisatio-
nerna samt en representant för Social-
styrelsen.

Under 1994 genomfördes närmare
90 inspektioner inom 12 specialiteter,
och 1995 gjordes drygt 100 inspektio-
ner inom 15 specialiteter. Från starten
har hittills sammanlagt över 550 enhe-
ter inom 30 specialiteter granskats. In-
spektionerna är frivilliga och bekostas
av enheterna som granskas.

Goda erfarenheter 
– Detta är en efterfrågad verksamhet

som nu har sin plats i utbildningen, sä-
ger Gunilla Gunnarsson.

Tidigare ställde inspektörerna
många frågor om strukturen, t ex pati-
entunderlag, läkarstabens storlek och
sammansättning, teknisk utrustning,
möjligheter till forskning och utveck-
ling.

Numera betonas mera processen,
dvs hur målbeskrivningarna används,
om det finns tjänstgöringsprogram, hur
handledningen fungerar, överordnades
engagemang i utbildningen och om un-
derläkarna får varierade och utvecklan-
de arbetsuppgifter.

– Våra diskussionerna med inspek-
törerna visar att inspektionerna funge-
rar som en vitamininjektion. Kontroll-
momentet har tonats ner och verksam-
heten ses i stället som ett led i kvalitets-
säkringsarbetet, säger Gunilla Gun-
narsson.

Allmänmedicinarna tänker börja
Allmänmedicinarna, som deltog i

det inledande pilotprojektet 1990, har
stått över tills idag. Björn Olsson, ord-

förande i Svensk förening för allmän-
medicin, SFAM, förklarar varför:

– Vi har länge velat inspektera speci-
alistutbildningen, men nedgången av
ST-block har gjort att det inte funnits
någon marknad. Kostnaden kan ha av-
skräckt, eftersom inspektionskostnaden
är lika stor för en vårdcentral som för en
stor sjukhusklinik. 

– Nu ser vi glädjande nog en ökning

av ST-tjänsterna, och det finns redan
vårdcentraler som anmält att  de vill bli
inspekterade. 

Björn Olsson tror också att Spur-
verksamheten kan behöva utvecklas.
Blanketter som inspektörerna använder
vid sina besök kan t ex behöva utformas
så att de lättare kan appliceras på all-
mänmedicinen. 

Jan Lind

Inspektionerna av specialistutbildningen:

Allmänmedicinarna tänker börja,
och kirurgerna försöksgranskar AT

– Spur-inspektionernas vikti-
gaste syfte är att stimulera varje
enhet att förbättra den egna
specialistutbildningen. 

Det anser Jonas Rydberg,
sekreterare i Svenska radiolog-
förbundet.

Som första specialitet har radiolo-
gerna genomfört en fullständig andra
granskningsomgång.

– Generellt har vi sett en tydlig för-
bättring av processen, och det tror vi hör
ihop med Spur-inspektionerna, kom-
menterar Jonas Rydberg. 

Krävande nå samsyn
När Radiologförbundet inledde sin

inspektionsverksamhet 1990–1991
tackade samtliga 68 utbildningsställen
ja till erbjudandet att delta. 

Det har krävts många och långa dis-
kussioner för att komma fram till ett en-
hetligt synsätt i frågor som: Vad är vä-
sentligast att bedöma? Hur ska de olika
faktorerna viktas? 

– I början var det tuffare att vara ute
och inspektera en dag än att utföra sina
ordinarie arbetsuppgifter. Det krävdes
ett stort mått mental energi. 

– För att minska subjektiviteten i be-
dömningarna samlades vi efter varje in-
spektionsrunda och »kalibrerade» oss
genom att diskutera våra erfarenheter. 

Radiologernas inspektörer arbetar
två och två, vilket även det är ett sätt att
minska subjektiviteten. Varje par besö-
ker tre–fyra ställen och lägger ner unge-
fär en veckas arbete på besök, bearbet-
ning och sammanställning av bedöm-

ningarna. Hittills har 25–30 radiologer
varit engagerade som inspektörer. 

Verbala omdömena viktigast
Men uppgiften är fortfarande svår,

menar Jonas Rydberg. 
– Om en 3:a är utmärkt och en 2:a är

bra, hur motiverar vi steget från 2 till 3?
Om en enhet uppfyller nio av tio para-
metrar, ska det betyda högsta poäng?
Eller är den tionde parametern så viktig
att betyget blir lägre om den saknas?

Betygens roll är främst att fungera
som hjälpmedel i den egna kontrollen
av verksamheten. De skriftliga omdö-
mena är viktigare, anser radiologerna.

– Därför är vi också positiva till att
inspektörerna skriver relativt långa
sammanfattningar. 

För att lyckas måste inspektions-
verksamheten vara synnerligen väl för-
ankrad i specialiteten, framhåller Jonas
Rydberg. 

– Verksamheten är ju frivillig, och vi
kan som inbjudna gäster – konsulter –
bara anlägga ett milt tryck såsom repre-
sentanter för kollektivet. 

Viktigast för egenkontrollen
Vem är Spur till för? För att kliniker-

na ska jämföra sig inbördes eller med
sig själva? 

– Det viktiga är enligt min uppfatt-
ning att specialistutbildningen på den
egna kliniken sätts i fokus. Spur-inspek-
tionerna kan bidra till att man priorite-
rar en god specialistutbildning framför
andra aktiviteter. 

Jonas Rydberg betonar vikten av
fortsatt öppenhet.

– Ta exempelvis detta att underlä-

Radiologernas Spur-erfarenheter:

Viktigast att utbildningen 
hemmavid sätts i fokus



karna får sitta i enrum med inspektörer-
na och diskutera hur deras chefer funge-
rar – det är nog unikt. 

– Om vi genom Spur-verksamheten
uppnår en ökad medvetenhet om bety-
delsen av god utbildningskvalitet, då
har vi kommit längre än vi kunnat för-
vänta oss. 

Jonas Rydberg tror inte att Spur-re-
dovisningarna är avgörande för de bli-
vande ST-läkarnas val av utbildnings-
plats. Andra faktorer, främst sociala, är
viktigare. Och en utbildningsplats ratas
inte även om den inte fått högsta betyg
i Spur-granskningen.

Attityderna till utbildningen 
Hans kollega Rutger Swanberg, ny-

tillträdd chefsöverläkare på röntgenav-
delningen vid Falu lasarett, är veteran
inom specialitetens Spur-inspektioner
och har som inspektör deltagit i samtli-
ga.

Han anser att radiologin i Sverige ge-
nerellt sett är välförsörjd när det gäller
utrustning och lokaler och att därmed de
materiella förutsättningarna finns för en
god specialistutbildning.

– Det som behöver förbättras är
»mjukvaran», dvs personalens attityder
till utbildning. Det gäller såväl stora
som små enheter. 

Medvetandegör
personalen 
Det viktiga är att klinikerna tar an-

svar för utbildningen och gör all perso-
nal medveten om att ST-läkaren är där
för att få sin specialistutbildning. 

– Som i regel yngst på kliniken kan
ST-läkaren ha svårt att själv hävda sin
rätt till bra utbildningsvillkor. En lös-
ning kan vara schemalagd tid för studi-
er, deltagande i seminarier, utbildnings-
ronder m m. 

Utbildningen för handledare kan för-
bättras, och handledningen förtydligas,
anser Rutger Swanberg.

– Med sin personliga handledare har
ST-läkaren i regel en bra relation. Där-
emot upplever ST-läkare oftare en
oklarhet beträffande vilka roller som
huvudhandledaren respektive studie-
rektorn har. 

Radiologförbundets arbetsbok för
ST-läkare kan vara ett sätt att förtydliga

rollerna, men det är inte alltid som den
används. 

– Det är viktigt att det på varje klinik
finns någon som tydligt och klart har
ansvaret för ST-utbildningen, avslutar
Rutger Swanberg.

Jan Lind
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Tabell I. Medicinsk gastroenterologi och hepatologi. Resultat av inspektioner genomförda under 1993/1996.

Struktur Process

Utrust- Utbild- Teo-
Verk- Läkar- ning, Organi- nings- retisk Forsk-

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Huddinge 3 3 3 1 2 3 1 Stor gastroenterologisektion som bedriver en mycket omfattande och
sjukhus väldifferentierad verksamhet. Mångfalden riskerar att leda till en viss

uppsplittring, men mått och steg synes vara vidtagna för att åstad-
komma förbättringar på den punkten.

Norrlands 2 1 3 1 1 1 1 Innehållsrik verksamhet med förutsättningar för en god utbildning.
Universitets- Möjligen beroende på underbemanning har dock inte alla tillfällen
sjukhus, Umeå till detta tagits.
Sahlgrenska 3 2 2 2 2 2 1 Allsidig, komplett och god utbildning i medicinsk gastroenterologi
sjukhuset, och hepatologi. Bred klinisk verksamhet och bra utbildningsklimat
Göteborg och handledning. Goda möjligheter att delta i både externa och in-

terna kurser och goda möjligheter till forskning.
Universitets- 1 2 2 1 3 2 1 Allsidig och god utbildning i medicinsk gastroenterologi och hepato-
sjukhuset logi. Utbildningen i endoskopi är dock inte optimal och bör ses över,
MAS, Malmö då väsentligen all endoskopi görs på röntgen och en mindre andel

av alla gastroskopier och koloskopier utförs av de medicinska gastro-
enterologerna. Längre och återkommande utbildningspass på rönt-
gen föreslås för att säkerställa en optimal utbildning i endoskopi.
Frånsett detta är utbildningsförhållandena goda och optimala och en
allsidig och komplett utbildning ges. Forskningsklimatet är gott och
forskarhandledningen bra.

Bollnäs sjukhus 1 2 2 3 2 1 0 Den gastroenterologiska verksamheten medger en ovanligt bred ut-
bildning för att ske på ett litet sjukhus. Med kompletterande tjänst-
göring på större enhet kan en god utbildning ges i gastroenterologi.

Akademiska 2 1 3 2 1 2 1 För specialistutbildning i gastroenterologi och hepatologi, sidout-
sjukhuset, bildning och internmedicin finns adekvata förutsättningar med god
Uppsala tillgång på patienter, stor endoskopisk verksamhet och etablerade

kontakter med andra berörda specialiteter. Hämmande faktor är
obalans mellan antalet specialister och läkare under utbildning, där
endast en specialist har handledningsansvar. Endast en av tre speci-
alister är disputerad, varför forskningshandledningen blir begrän-
sad.

Universitets- 2 1 3 1 1 2 1 Bra utbildningsklinik med bred klinisk verksamhet och stora patient-
sjukhuset flöden. Emellertid svagt utvecklad skopiverksamhet med framför allt
i Lund låg frekvens koloskopier och terapeutiska ingrepp. Med en omlägg-

ning av strukturen för endoskopiutbildningen skulle denna färdighets-
träning enkelt kunna förbättras. Relativt sett för få seniora läkare i
förhållande till antalet utbildningstjänster vilket skulle kunna av-
hjälpas med en ökad bemanning. Mycket välutrustade, fräscha lo-
kaler och mycket goda förutsättningar för forskningsverksamhet.

Karolinska 3 2 1 2 3 2 1 Bra utbildningsklinik med bred verksamhet och stor endoskopiverk-
sjukhuset, samhet. Gott utbildningsklimat både kliniskt och forskningsmässigt.
Stockholm Utbildningen i endoskopi torde med fördel kunna påbörjas tidigare i

tjänstgöringen.

Så här läses
tabellerna 
Resultaten av Spur-inspektionerna

delas upp i struktur (materiella förut-
sättningar) och process (utbildnings-
mässiga betingelser) samt forskning.

Poängsättningen för struktur och
process görs enligt skalan 0–3, där 0 =
väsentliga brister, 1 = vissa brister, 2 =
bra, och 3 = utmärkt.

Forskningen bedöms utifrån om
det finns möjlighet att forska (1) eller
inte (0).

För ytterligare upplysningar om
Spur-verksamheten, kontakta Ylva
Öijvall, Läkarförbundet, tel 08-790 34
39 eller 08-20 99 91 (även fax).
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Tabell II. Hud. Resultat av inspektioner genomförda under 1995.

Struktur Process

Utrust- Utbild- Teo-
Verk- Läkar- ning, Organi- nings- retisk Forsk-

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Sahlgrenska 3 3 3 2 3 3 1 Välorganiserad, högt utvecklad klinik med mycket gott utbildnings-
sjukhuset, klimat och trivsam stämning. Handledarfunktionen väl tillgodosedd.
Göteborg Otillräckligt strukturerade utbildningsprogram kan bero på initial-

svårigheter

Tabell III. Urologi. Resultat av inspektioner genomförda under 1996.

Struktur Process

Utrust- Utbild- Teo-
Verk- Läkar- ning, Organi- nings- retisk Forsk-

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Södersjukhuset, 3 3 3 1 2 3 1 Kliniken får anses vara en god utbildningsklinik för ST-läkare och
Stockholm det finns klara ambitioner att nu ge varje ST-läkare handledare och

tjänstgöringsprogram. Detta kommer att underlättas i och med att
specialitetens arbetsbok kommer att färdigställas.

Universitets- 3 3 3 1 2 2 1 Kliniken har potentialen att ge en utmärkt och allsidig urologisk
sjukhuset i Lund specialistutbildning. Brister i struktureringen av ST-utbildningen

borde lätt kunna avhjälpas.

Tabell IV. Handkirurgi. Resultat av inspektioner genomförda under 1996.

Struktur Process

Utrust- Utbild- Teo-
Verk- Läkar- ning, Organi- nings- retisk Forsk-

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Norrlands 3 2 3 0 1 1 1 Kliniken kan ge fullständig specialistutbildning, men det finns ett
Universitets- stort behov av förbättringar i utbildningsprocessen.
sjukhus, Umeå
Universitets- 2 3 3 2 3 3 1 Kliniken kan ge fullständig specialistutbildning, eventuellt med 
sjukhuset MAS, komplettering av reumakirurgisk utbildning. Denna fås på
Malmö Universitetssjukhuset i Lund. Utbildningsprocessen och utbild-

ningsklimatet är bra.
Universitets- 1 3 3 2 3 2 1 Handkirurgiska sektionen kan ge fullständig specialistutbildning
sjukhuset i Lund förutsatt att ST-läkaren fullgör en del av tjänstgöringen vid hand-

kirurgisk klinik där såväl jourtjänstgöring som uppföljning av dessa
fall inklusive sekundärrekonstruktiv kirurgi bedrivs. Detta kan fås vid
handkirurgiska kliniken i Malmö. Utbildningsprocessen svårbedömd
då ST-läkare saknas för närvarande men här råder ett mycket
positivt utbildningsklimat.

Tabell V. Gynekologi och obstetrik. Resultat av inspektioner genomförda under 1994/1995.

Struktur Process

Utrust- Utbild- Teo-
Verk- Läkar- ning, Organi- nings- retisk Forsk-

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Huddinge 3 3 3 2 2 3 1 Kliniken har utomordentliga resurser för huvudutbildning i obstetrik
sjukhus och gynekologi samt välorganiserad och välfinansierad sidoutbild-

ning. Smärre organisatoriska brister, vilka är att förvänta i ett nystar-
tat ambitiöst ST-program, torde lätt kunna avhjälpas.

Uddevalla 3 3 2 2 2 2 0 En modern klinik med varmt klimat och goda möjligheter att med små
sjukhus förändringar erbjuda en snarast optimal utbildning inom obstetrik och

gynekologi.
Falu lasarett 2 3 3 2 3 3 1 Kliniken erbjuder goda möjligheter till en bra ST-utbildning. De brister

som finns gäller 1) handledarrollen som behöver struktureras och
tydliggöras bättre, 2) upprättandet av en utbildningsplan för varje en-
skild ST-läkare, samt 3) utbildning och träning inom vissa avgränsa-
de delar inom specialiteten. Flertalet av bristerna under 3) torde
kunna avhjälpas genom organisatoriska grepp, med undantag för
bristen gällande utbildning i psykosocial obstetrik, gynekologi och
sexologi.

Länssjukhuset 3 3 3 3 3 3 0 Kliniken ger en god och fullständig specialistutbildning i ett synner-
Ryhov, ligen gott arbetsklimat.
Jönköping
Universitets- 3 3 3 1 3 3 1 Kliniken har förutsättningar att ge en bred specialistutbildning men 
sjukhuset, relativt omfattande insatser avseende strukturen för tjänstgöring och 
Linköping ST-utbildning är nödvändiga för att kliniken ska kunna tillgodogöra

sig den utmärkta basala möjligheten som finns att ge en mycket bra
specialistutbildning.
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Tabell VI. Endokrinologi. Resultat av inspektioner genomförda under 1995. 

Struktur Process

Utrust- Utbild- Teo-
Verk- Läkar- ning, Organi- nings- retisk Forsk-

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Universitets- 3 3 3 3 3 2 1 Läkarstab med hög kompetens och stor bredd inom det endokrino-
sjukhuset logiska verksamhetsområdet ger förutsättningar för en god ST-ut-
MAS, Malmö bildning. Huvuddelen av läkarstaben är seniora överläkare och på

sikt är det därför angeläget att rekrytera och utbilda nya specialister.

Tabell VII. Öron–näsa–hals. Resultat av inspektioner genomförda under 1996.

Struktur Process

Utrust- Utbild- Teo-
Verk- Läkar- ning, Organi- nings- retisk Forsk-

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Norrlands 3 3 2 3 3 2 1 Kliniken är en mycket bra utbildningsklinik. Arbetsbelastning och
Universitets- resursbrist ger dock vissa farhågor om framtida utbildnings-
sjukhus, Umeå kapacitet.
Regionsjukhuset, 3 3 3 3 2 2 1 Kliniken erbjuder mycket goda möjligheter till en fullständig ST-
Örebro utbildning inom specialiteten.
Boden sjukhus 2 1 3 3 3 3 1 Engagerad handledning tillsammans med specialiststafett ger ett

mycket gott utbildningsklimat trots fåtalig fast läkarstab.
Falu lasarett 3 3 3 3 3 3 0 Fullvärdig utbildningsklinik. God organisation. Positivt utbildnings-

klimat. Handledarrollen oklar – denna brist förtar dock ej helhets-
intrycket.

Tabell VIII. Infektion. Resultat av inspektioner genomförda under 1995/1996.

Struktur Process

Utrust- Utbild- Teo-
Verk- Läkar- ning, Organi- nings- retisk Forsk-

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Akademiska 3 3 3 2 3 3 1 Såväl struktur som process av mycket högt värde, men fortfarande
sjukhuset, avsaknad av bra utbyggd handledarfunktion, vilket bör åtgärdas. 
Uppsala Vissa svårigheter för ST-läkare att hinna bevaka klinikens intern-

utbildning.
Universitets- 3 3 3 2 2 3 1 Såväl struktur på kliniken som processen är av god nivå men vissa 
sjukhuset delmoment i ST-utbildningen bör förbättras. Dessutom bör man se 
i Lund över möjligheten att tillskapa något eller några ST-block.
Danderyds 3 3 2 2 3 3 1 Klinikens verksamhet täcker väl behovet för specialistutbildning.
sjukhus Läkarbemanningen är god men kliniken är lokalmässigt splittrad.

Utbildningsklimatet på kliniken liksom den teoretiska utbildningen är
hög, däremot har man inte fullt ut tillgodosett alla utbildnings-
moment.

Tabell IX. Klinisk fysiologi. Resultat av inspektioner genomförda under 1995.

Struktur Process

Utrust- Utbild- Teo-
Verk- Läkar- ning, Organi- nings- retisk Forsk-

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Danderyds 3 3 3 3 3 2 1 Fullständig specialistutbildning kan erbjudas. Positivt utbildnings-
sjukhus klimat men lite tid för teoretiska studier på grund av hård rutin-

belastning.
S:t Görans 2 3 2 2 2 3 1 Fullständig specialistutbildning som dock kräver komplettering på
sjukhus, annat sjukhus beträffande urodynamik, viss nuklearmedicin och
Stockholm invasiv kardiologisk diagnostik. Positivt utbildningsklimat men hård

rutinbelastning.
Södersjukhuset, 2 3 3 1 2 3 1 Frånsett urodynamik och gastrointestinal diagnostik kan fullständig
Stockholm specialistutbildning erhållas och stor kapacitet därför finns. Dock

saknas individuella utbildningsprogram. Positivt utbildningsklimat
för både teori och praktik.

Karolinska 2 3 3 1 1 2 1 Fullständig specialistutbildning men för närvarande ingen ST- eller
sjukhuset eller FV-läkare under utbildning, trots två nyligen fusionerade en-

heter inom klinisk fysiologi på samma sjukhus. Osäker poängbe-
dömning av processen på grund av att FV- och ST-läkare saknades
vid inspektionen.

Huddinge 3 3 3 2 2 2 1 Fullständig specialistutbildning, frånsett urodynamik, kan erbjudas,
sjukhus även pediatrisk klinisk fysiologi. Positivt utbildningsklimat, men hård

rutinbelastning ger lite tid för teoretisk utbildning och forskning.
Centrallasarettet, 3 3 3 2 3 2 1 Väldifferentierad verksamhet, med gott utbildningsklimat. Viss
Västerås kompletterande utbildning sker vid universitetssjukhus men är dock 

inte obligatorisk.
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Tabell X. Röntgen. Resultat av inspektioner utförda under 1995 (en klinik inspekterad i januari 1996). 

Struktur Process

Utrust- Utbild- Teo-
Verk- Läkar- ning, Organi- nings- retisk Forsk-

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Universitets- 3 3 2 3 3 3 1 Komplett verksamhet som uppfyller målbeskrivningen. Utmärkt ut-
sjukhuset bildningsklimat med mycket god intern utbildning och goda möjlig-
i Lund heter till forskning.

Universitets- 3 3 2 3 3 3 1 Komplett praktisk och teoretisk utbildning kan erbjudas. Vissa brister
sjukhuset med avseende på nuklearmedicin, denna kan dock erhållas som
MAS, Malmö randutbildning. Avdelningen fick den lokala underläkarföreningens

Handledarstipendium 1995, som var första gången det delades ut.
Länssjukhuset, 3 2 2 2 2 1 0 God struktur och gott utbildningsklimat som möjliggör bred utbild-
Halmstad ning. Både extern och klinikbaserad teoretisk utbildning bör intensi-

fieras.
Lasarettet 3 3 2 2 2 1 1 Struktur av hög klass med möjlighet att ge en nära nog komplett ut-
i Helsingborg bildning. Kompletterande utbildning på regionsjukhus cirka ett halv-

år önskvärd. Den teoretiska utbildningen borde prioriteras högre.
Blekinge- 3 2 3 3 3 2 0 Fullständig utbildning kan ges. Mycket gott utbildningsklimat med
sjukhuset, föredömlig uppläggning och genomförande av tjänstgöringen. Teo-
Karlskrona retisk utbildning i samverkan med Malmö–Lund.

Central- 3 2 3 2 2 2 0 Läkarstab, utrustning och verksamhet ger möjlighet till fullständig ut-
sjukhuset i bildning. Vissa brister i utbildningens uppläggning. Teoretisk utbild-
Kristianstad ning i samverkan med Malmö–Lund.

Central- 3 2 3 2 2 2 0 Fullständig utbildning kan ges. Nya ST-läkare kommer att erbjudas
lasarettet i utbildning efter målbeskrivningens krav. Teoretisk utbildning i sam-
Växjö verkan med Malmö–Lund.

Ängelholms 2 2 2 2 3 3 1 Allsidig verksamhet med gott utbildningsklimat. Kliniken är väl läm-
sjukhus pad för ST-utbildning. Viss del av tjänstgöringstiden bör dock genom-

föras på regionklinik.
Ljungby 2 1 2 1 2 2 0 God allmän radiologisk utbildning. Ingen teoretisk utbildning. Person-
lasarett lig handledare saknas. Positiv inställning till extern utbildning. God

möjlighet till tjänstgöring vid universitetsklinik.
Blekinge- 1 2 2 2 2 2 0 Positivt utbildningsklimat ger en god allmänradiologisk grund. I kom-
sjukhuset, bination med tjänstgöring i Malmö–Lund erhålles fullvärdig ST-ut-
Karlshamn bildning.

Sjukhuset i 1 1 2 1 1 2 0 Möjligheter till god allmän radiologisk utbildning. Positiv inställning
Hässleholm till extern utbildning. Intern utbildning ej formaliserad.

Sahlgrenska 3 3 2 3 3 3 1 Universitetsklinik som erbjuder heltäckande specialistutbildning efter
sjukhuset, två till tre års grundläggande utbildning vid annat sjukhus. 26 måna-
Göteborg ders fortsatt utbildning inklusive fyra månader barnradiologi vid

Östra sjukhuset och en månad nuklearmedicin på klinisk fysiologisk
avdelning.

Borås 2 2 3 3 3 2 1 Välutrustad och välfungerande klinik på länssjukhus med bred verk-
lasarett samhet. Mycket gott utbildningsklimat. För optimal specialistutbild-

ning enligt målbeskrivningen förordas dock en kortare tids komplet-
terande tjänstgöring i barn- och ungdomsradiologi samt neuroradio-
logi vid regionsjukhus.

Sjukhuset 2 2 2 3 2 2 0 Länsdelssjukhus med de begränsningar som detta ger vad beträffar
i Lidköping utbud av undersökningar. Bra klinik att börja sin utbildning vid. 

Denna kompletteras sedan vid region- eller universitetssjukhus.
Mölndals 2 3 3 2 2 2 0 Allsidig radiologisk verksamhet. Dock bör vissa organisatoriska för-
sjukhus bättringar genomföras. Aktivt utvecklingsarbete av digital radiologi

bedrivs.
Norra Älvsborgs 2 2 3 2 2 2 1 Modernt utrustad avdelning med bra fysisk arbetsmiljö. Bra struktu-
Länssjukhus, rella förutsättningar för utbildning finns men processen behöver ses
Trollhättan över.

Kärnsjukhuset 2 2 3 1 2 2 0 Klinik med potential för en god specialistutbildning. Nu för få specia-
i Skövde lister till den differentierade verksamheten. Det gör bl a att den teo-

retiska utbildningen ännu inte fått någon klar struktur. 1–1,5 års för-
djupning i barn- och ungdoms- samt neuroradiologi vid regionsjuk-
hus föreslås.

Uddevalla 2 2 2 2 2 2 1 Allsidig verksamhet med potential för förbättringar. Positivt utbild-
sjukhus ningsklimat med vissa brister i internutbildningen.

Sjukhuset 2 2 1 2 2 2 1 Bra utrustad länsdelsklinik. Väl lämpad att börja sin specialistutbild-
i Varberg ning vid. Efter 2–3 år bör utbildningen fortsättas vid universitets-

kliniken under cirka 2 år så att målbeskrivningen i medicinsk radio-
logi kan uppfyllas. Chefsöverläkaren vid kliniken är införstådd med
detta och har etablerad kontakt med i första hand Sahlgrenska sjuk-
huset i Göteborg.

Östra sjuk- 2 2 3 2 3 2 1 Avdelningen är synnerligen väl lämpad för ST-utbildning under för-
huset, Göteborg utsättning att kompletterande tjänstgöring genomförs vid Sahlgrens-

ka sjukhuset.

Höglands- 2 2 2 2 3 1 0 Gott utbildningsklimat med intresserade allmänradiologiska specia-
sjukhuset, lister. Brister finns vad gäller teoretisk utbildning då regionsjukhuset
Eksjö-Nässjö i Linköping ej alls erbjuder sådan för närvarande.

Länssjukhuset 3 2 3 2 2 2 1 Aktiv klinik med stor verksamhet och en positiv utbildningsattityd.
Ryhov, Utbildningens behov får emellertid ibland stå tillbaka för sjukvården.
Jönköping

Länssjukhuset 2 2 2 2 3 2 1 Välfungerande och allsidigt verksam klinik med stimulerande utbild-
i Kalmar ningsklimat och ambitiöst utbildningsprogram. Viss brist på specia-

lister för optimal handledd utbildning på grund av sjukvårdens allt
ökande krav.

Lasarettet 2 2 2 2 3 2 0 God allmänradiologisk utbildning. Positivt utbildningsklimat. Tjänst-
i Motala göringen kopplad till 1,5 års tjänstgöring vid universitetskliniken i 

Linköping.
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Universitets- 3 2 3 2 2 3 1 Allomfattande stor verksamhet vid starkt utbildningspositiv klinik med
sjukhuset i stora ambitioner som dock begränsas av brist på specialisttillgång-
Linköping i undervisningen till följd av stor sjukvårdsbelastning.

Vrinnevi- 2 2 2 2 3 2 0 Välutrustad och välfungerande undervisningsintresserad klinik med
sjukhuset i allsidig verksamhet. En något utökad specialistkår vore dock önsk-
Norrköping värt för att än bättre kunna prioritera utbildningen.

Västerviks 2 2 2 2 2 2 0 Differentierad verksamhet i allmänradiologi, men med brister i barn-
sjukhus och neuroradiologi samt MRT. Tjänstgöring vid kategori 1-sjukhus

organiseras på individuell basis för komplettering av brister inom den
egna avdelningen. Ingen intern teoretisk utbildning, vilket kompense-
ras med generösa möjligheter till externa kurser.

Huddinge 3 2 3 2 3 3 1 Allsidig verksamhet som väl motsvarar målbeskrivningens krav. Ut-
sjukhus bildningsklimatet är gott med god teoretisk intern utbildning, dock

med brister vad gäller träning i att själv hålla ronder. Goda möjlig-
heter till forskning. Situationen har i flera avseenden förbättrats av-
sevärt sedan föregående Spur-inspektion.

Karolinska 2 3 3 2 3 3 1 Allsidig verksamhet som väl tillgodoser utbildningskraven. Dock
sjukhuset, finns begränsningar i rotationen till neuro-, thorax- och pediatrisk
Stockholm radiologi. Möjligheter till utlandsplacering under del av utbildningen.

Begränsad egen rondverksamhet för ST-läkare. I flera avseenden 
har avsevärda förbättringar skett sedan föregående Spur-inspektion.

Danderyds 3 3 2 2 3 3 1 Bra storsjukhus som erbjuder sina ST-läkare i diagnostisk radiologi
sjukhus en mycket god utbildning.

S:t Görans 2 3 3 3 3 3 0 God utbildning erbjuds ST-läkarna. Endast smärre luckor i utbudet,
sjukhus (vuxen), vilket till stor del täcks av kurser och annan teoretisk utbildning.
Stockholm

Södersjukhuset, 3 2 1 2 2 3 0 En stor klinik med allsidig verksamhet och positiv inställning till utbild-
Stockholm ning. Dock underbemanning på läkarsidan och lokalmässigt ovanligt

dåligt planerad avdelning.

Visby lasarett 2 2 3 3 3 2 0 Fullständig utbildning kan ges genom samarbete med universitets-
klinik. Mycket bra utbildningsklimat med god uppläggning och ge-
nomförande av tjänstgöringen.

Akademiska 3 3 3 1 2 2 1 Mycket hög potential för god specialistutbildning. Stort forsknings-
sjukhuset, engagemang som även omfattar FV/ST-läkarna. Vissa brister be-
Uppsala träffande specialistutbildningens organisation, men förbättring av ut-

bildningens planering har initierats. FV/ST-läkarna understryker att
röntgenavdelningen är mycket stimulerande och att trivseln är god.

Regionsjukhuset 3 2 3 2 2 2 1 Med viss komplettering i neuro- och barnradiologi erbjuds en ut-
i Örebro märkt specialistutbildning. Den dynamiska utvecklingen ger en

mycket positiv grundstämning.

Sjukhuset 1 2 2 3 2 2 0 Tjänstgöringsuppläggning med grundläggande utbildning lokalt och
i Arvika kompletterande utbildning på läns- och regionsnivå ger goda förut-

sättningar för komplett utbildning.

Mälarsjukhuset, 3 2 3 2 3 3 0 God och praktiskt taget allsidig verksamhet. Utbildningsklimatet är
Eskilstuna gott och möjligheter till teoretisk utbildning finns dels lokalt på sjuk-

huset, dels ges möjligheter att delta i utbildningen i övrigt i regionen.

Falu lasarett 3 2 2 2 3 2 0 Sedan föregående inspektion 1992 har den radiologiska verksam-
heten breddats. Planeringen av specialistutbildningen har förbättrats
i flera avseenden. Sjukhuset ger en mycket god bas för specialist-
utbildningen.

Länssjukhuset, 2 2 2 2 2 2 0 Klinik med relativt allsidig verksamhet där alla de viktigaste radiolo-
Gävle giska teknikerna finns företrädda. Kliniken erbjuder en bred specia-

listutbildning. Antalet specialister dock i underkant i förhållande till
antalet avancerade radiologiska undersökningar. För fördjupning av
organspecialisering är tjänstgöring på regionklinik av värde.

Hudiksvalls 2 2 2 3 2 2 1 Begränsad, men allsidig verksamhet. MR och scintigrafi saknas.
sjukhus Mycket bra utbildningsklimat. Smärre forskningsprojekt bedrivs.

Centralsjukhuset, 3 3 3 3 3 2 0 Allsidig verksamhet med positivt utbildningsklimat. Välstrukturerad
Karlstad handledning.

Sjukhuset 1 2 2 2 2 1 0 Bra möjligheter finns för utbildning av en ST-läkare under förutsätt-
i Kristinehamn ning att kompletterande extern utbildning formaliseras och organi-

seras.
Kullbergska 2 2 2 2 2 2 0 Kliniken kan ej erbjuda fullständig specialiseringstjänstgöring enligt
sjukhuset, målbeskrivningarna. Kliniken är dock modern och välplanerad och
Katrineholm har gott utbildningsklimat, varför den är mycket lämpad att starta

ST-tjänstgöring vid under 3–4 år, om den senare kompletteras
med regionsjukhustjänstgöring under 1–2 år.

Nyköpings 2 2 2 2 2 2 0 Liten klinik med mycket god basutbildning i allmänradiologi och ett
lasarett positivt utbildningsklimat. För att uppfylla målbeskrivningen anord-

nas kompletterande utbildning på undervisningssjukhus.
Central- 2 2 2 2 2 2 0 En praktiskt taget fullvärdig utbildningsklinik. God organisation och
lasarettet, motivation för specialistutbildningsfrågor hos klinikledningen. De
Västerås smärre brister som rapporterats ovan torde inte äventyra möjlighe-

terna till en god specialistutbildning vid denna klinik.
Sjukhuset 1 2 2 2 2 1 0 Bra förutsättningar finns för utbildning av en ST-läkare under förut-
i Säffle sättning att kompletterande utbildning bättre formaliseras och orga-

niseras.
Sjukhuset 1 2 2 3 2 1 0 Tjänstgöringsuppläggning med grundläggande utbildning lokalt och
i Torsby kompletterande utbildning på läns- och regionsnivå ger goda förut-

sättningar för komplett utbildning.
Norrlands 3 2 3 1 1 1 1 Patientunderlag och apparatur räcker utmärkt för ST-utbildning men
universitets- nuvarande låga läkarbemanning bör lösas innan nya block tillsätts.
sjukhus, Umeå
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Länssjukvården, 2 2 2 2 3 2 0 I kombination med sidoutbildning i Umeå blir specialistutbildningen
Luleå–Boden av god kvalitet.
Skellefteå 2 2 2 3 2 1 1 Bra utbildningsplats med relativt bred radiologisk verksamhet som
lasarett tillsammans med det inplanerade året på regionsjukhus ger en kom-

plett utbildning.
Länssjukhuset 3 2 3 2 3 2 0 Rymlig och välutrustad klinik med gott utbildningsklimat. Avsaknad
Sundsvall/ av regional ST-utbildning försämrar bilden.
Härnösand
Örnsköldsviks 2 2 2 2 2 1 0 Undersökningspanoramat ger begränsade förutsättningar för specia-
sjukhus listutbildning. Måste kompletteras med två år på större röntgenavdel-

ning.
Östersunds 2 1 2 2 2 1 0 Kliniken kan inte erbjuda en fullständig specialistutbildning men har
sjukhus en relativt bred verksamhet. För fullständig specialistutbildning måste

kompletterande utbildning vid regionsjukhus erbjudas. Omorganisa-
tion av avdelningen vid tidpunkten för inspektionen och viss ekono-
misk åtstramning påverkar specialistutbildningen negativt.

Gällivare 2 2 2 2 2 1 0 Målbeskrivningen kan lokalt ej uppfyllas. I kombination med tjänst-
sjukhus göring på regionsjukhus kan dock fullständig utbildning ges. Lämpat

för ST-tjänstgöring under en tid om cirka 2 år.

Tabell XI. Barn och ungdomsmedicin. Resultat av inspektioner genomförda under 1995/1996.  

Struktur Process
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Central- 3 3 3 3 3 3 0 Kliniken har mycket goda möjligheter att ge en bra specialistut-
lasarettet, bildning, men även en kontinuerlig tjänstgöring och utbildning i
Västerås barn- och skolhälsovård. Utmärkt fungerande studierektor- och

handledarfunktion.
Länssjukhuset 3 3 2 3 3 2 0 Kliniken kan erbjuda en god specialistutbildning med förtjänstfull
i Kalmar handledning i läkare–patient-relationer. Bristande teoretisk utbild-

ning håller på att åtgärdas. Ny klinik planeras till år 2000 och rim-
ligen kan då förbättring av lokalerna ske.

Lasarettet i 3 3 1 2 2 2 0 Många specialister med god kompetens medger en allsidig ut-
Helsingborg bildning. Goda möjligheter att delta i kurser. Viss tjänstgöringstid

vid undervisningssjukhus uppmuntras och underlättas. Brist i ut-
bildningen på grund av dålig tjänstgöringskontinuitet orsakad av
inflexibelt arbetsschema och undermåliga arbetsrum för under-
läkarna torde kunna rättas till vid förestående ombyggnad.

Länssjukhuset 3 3 2 3 3 2 1 Kliniken ger en god specialistutbildning i pediatrik men ett alltför
i Gävle litet patientunderlag inom vissa områden gör en tids vistelse vid

regionklinik önskvärd.

Tabell XII. Psykiatri. Resultat av inspektioner genomförda under 1995/1996.

Struktur Process
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Lasarettet i 2 2 2 2 3 2 1 Bra utbildningsklinik i utvecklingsfas.
Motala
Järfälla/ 1 1 2 0 1 1 0 En psykiatrisk sektor stadd i stark förändring, vilket avspeglas i
Upplandsbro ST-läkarnas situation. En klar ambition finns att systematisera
psykiatrisk sektor ST-läkarutbildningen.
Karlskrona, 2 3 2 1 3 2 0 Blekinge har stora möjligheter och höga ambitioner att ge en allsidig
Ronneby, Karls- ST-läkarutbildning genom samordningen av gemensamma resurser
hamn, Sölvesborg, för hela landstinget.
Olofström
Huddinge 3 3 2 2 3 3 1 Välskött universitetsklinik med ambitiöst program för klinisk och
psyk I teoretisk utbildning. Goda forskningsmöjligheter.

Vid denna reinspektion kvarstår det goda intrycket från 1991 års
bedömning och har i någon mån förstärkts.

Mälarsjukhuset, 2 2 3 2 2 2 1 Sammanfattningsvis en landsortsklinik med stort upptagnings-
Eskilstuna område, brett patientklientel och ett generöst utbildningsklimat.


