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Spur-inspektionerna inom ÖNH
startade 1996. Vår grupp av Spur-in-
spektörer består av entusiastiska kolle-
ger som tycker att utbildningen av våra
blivande specialister är en viktig fråga. 

Vid Spur-gruppens interna möten
avhandlas både positiva upplevelser i
samband med inspektionerna och pro-
blem som man har stött på. Vi arbetar i
team om två kolleger och har funnit
denna arbetsform bra. Vid mötena be-
stäms även vilka team som skall in-
spektera de olika klinikerna som står på
tur under året. 

Inspektörerna kommer från andra
sjukvårdsområden. Eftersom vi är en
förhållandevis liten specialitet ser vi
även till att nära vänner inte inspekterar
varandra. 

Som samordnare tar jag kontakt med
verksamhetscheferna på klinikerna, in-
formerar om syftet med inspektionen
och bestämmer ungefärlig tid för in-
spektionen. Teamet tar därefter över
den fortsatta kontakten och rapporterar
efter avslutad inspektion till Spur-kans-
liet, efter avstämning med den inspek-
terade klinikens verksamhetschef.  

Positiva kontakter
Kontakterna med klinikerna har ge-

nomgående varit mycket positiva. In-
spektörerna har alltid känt sig välkom-
na. Vår grundsyn inom specialiteten är
att inspektionen skall vara till hjälp för
klinikledningen att strukturera utbild-
ningen för sina ST-läkare i enlighet med
utbildningsbokens krav.  

Under senare år har alla specialiteter
drabbats av omfattande strukturrationa-
liseringar och sammanslagningar i vari-

erande omfattning. Detta gäller även
ÖNH. Dessa förändringar har i vissa fall
skapat oro och berättigad osäkerhet inför
enskilda klinikers framtida verksamhet
och påverkar även utbildningsmöjlighe-
terna negativt. Även detta är givetvis an-
geläget att dokumentera både för våra
blivande specialister och för att förse kli-
nikledningen med fakta inför huvud-
mannen – detta för att kunna korrigera
uppkomna brister i organisationen. 

En annan fråga som har medfört dis-
kussion inom vår Spur-grupp är hur om-
fattande och varierande verksamheten
inom en enhet bör vara för att specia-
listutbildningen skall bli fullgod. Det
finns inom vår specialitet en del ST-
tjänster där verksamheten uppenbarli-
gen inte är tillräcklig för att utbild-
ningsbokens syfte skall uppnås. 

Här blir inspektionerna en hjälp för
att t ex knyta avtal om fortsatt ST med
andra större kliniker inom regionen lik-
som finansiering av detta. På de stora re-
gionklinikerna kan uppdelningen av spe-
cialiteten mellan olika enheter medföra
risker för att vissa delar av utbildningen
blir alltför snäv, varför ett ST-samarbete
blir nödvändigt att formalisera. 

Mera självstudier önskvärt
Vi vill även ta tillfället i akt att pro-

pagera för ökade självstudier. Att ta sig
vanan att följa med i de viktigaste inter-
nationella facktidskrifterna och att sys-
tematiskt studera en lärobok måste upp-
muntras mer bland våra yngre kolleger
som går ST. Det bör även vara naturligt
att som avslutning av specialistutbild-
ning vara med på den teoretiska slut-
skrivningen som föreningen arrangerar. 

Vi är inom föreningen och inom
Spur-gruppen alla överens om att in-
spektionerna fyller ett mycket viktigt
syfte och bör återkomma med regelbun-
denhet. Vår målsättning är att vi skall
vara klara med den första inspek-
tionsrundan inom ÖNH före årets slut.
De kliniker som återstår att inspektera i
år kommer att rapporteras nästa år. In-
för nästa inspektionsrunda kommer be-
dömningsgrunderna för betygsskalan
att ändras något.  

Pontus Lindeman 
docent, överläkare, Spur-samordna-

re, ÖNH-kliniken, Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset, Göteborg.
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Spur-verksamheten inom ÖNH

’’Angeläget att dokumentera
även de brister som finns’’

Läs tabellerna så här
Resultaten av Spur-inspektioner-

na delas upp i struktur (materiella
förutsättningar) och process (utbild-
ningsmässiga betingelser) samt
forskning. 

Poängsättningen för struktur och
process görs enligt skalan 0–3, där
0=väsentliga brister, 1=vissa brister,
2=bra samt 3=utmärkt. Forskningen
bedöms utifrån om det finns möjlig-
het att forska (1) eller inte (0). 

Observera att inspektionerna
inom kirurgi bedömts enligt nya
striktare kriterier, varför specialite-
tens poäng inte direkt kan jämföras
med övriga specialiteters (se För-
bundsnytt i LT 45/97).

För ytterligare upplysningar om
Spur-verksamheten, kontakta Ylva
Öijvall, Läkarförbundet, tel 08-790
34 39 eller 08-20 99 91 (även fax). 

Tabell I. Barn- och ungdomspsykiatri. Resultat av inspektioner genomförda under 1997–1998.

Struktur Process

A B C D E F G

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

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Länssjukhuset 2 1 1 2 3 2 1 Bra koncept för en landsortsklinik – men kliniken bör ha fler specia-
Gävle– lister (sammantaget i hela länet) för att vara en ideal utbildnings-
Sandviken enhet.
97-11-10
Stockholm 3 3 1 2 2 3 1 Gott utbildningsklimat. Allsidig BUP-verksamhet. Möjlighet till full-
Nord ständig specialistutbildning. F n pressat av omorganisation och
97-11-13 stor arbetsbelastning.
Stockholm 3 2 2 3 1 3 1 Stor klinik med erbjudande av fullständig ST-läkarutbildning som
Syd sker i samarbete med PBU Stockholm.
97-11-20
Kärnsjukhuset 2 2 2 1 1 2 0 En relativt liten landsortsklinik med goda strukturella förutsättningar.
i Skövde Uppläggningen av ST-läkarens utbildningstid och utbildningsklima-
98-02-16 tet behöver förbättras.
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Tabell II. Kardiologi. Resultat av inspektioner genomförda under 1997–1998.

Struktur Process

A B C D E F G

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

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Central- 3 2 3 1 3 3 1 Kardiologsektionen kan ge en fullständig och bra specialistutbild-
lasarettet, ning och forskningsklimatet är mycket gott. Handledningen av ST-
Västerås läkarna kan förbättras och en personlig tjänstgöringsplan för kardio-
97-02-11 logspecialiteten bör upprättas.
Falu lasarett, 3 2 1 1 3 3 1 Kardiologsektionen kan ge en fullständig och avancerad specialist-
Falun utbildning. God stämning på kliniken. Bättre lokaler nödvändiga för
97-02-12 verksamheten. Handledningen av ST-läkarna kan förbättras och en

personlig tjänstgöringsplan för kardiologspecialiteten bör upprättas.
Norra Älvsborgs 3 3 3 2 3 2 0 Hjärtsektionen vid NÄL har en omfattande, välorganiserad verksam-
Länssjukhus het med kompetent läkarstab med mycket positiv inställning till ut-
Trollhättan bildning av blivande kardiologer. Genom den kompletterande utbild-
97-02-14 ningen vid Sahlgrenska är förutsättningarna att målbeskrivningen

kan uppfyllas mycket goda. Även i Uddevalla utförs en omfattande
kvalificerad kardiologisk verksamhet, men genom de ovan redovi-
sade problemen, framför allt läkarbemanningen, försämras möjlig-
heterna för ST-läkarna att få målbeskrivningen adekvat förverkligad.

Region- 3 3 2 3 3 2 1 Kardiologsektionen med medicinska kliniken kan ge en mycket god
sjukhuset i och fullständig specialistutbildning inom kardiologi.
Örebro
97-02-18
Universitets- 3 3 2 2 2 2 1 Kardiologkliniken har en tämligen allsidig kardiologisk verksamhet,
sjukhuset med ett nära samarbete med thoraxkirurgin. Samarbete med kar-
MAS, Malmö diologen i Lund ger ytterligare möjligheter till en bred utbildning.
97-03-05 Det råder ett positivt utbildningsklimat med bra handledning.

Lokaliteterna är moderna och kliniken är välutrustad.
Karolinska 2 3 1 0 3 3 1 Kliniken kan erbjuda en komplett utbildning i kardiologi, men upp-
sjukhuset, förandet av ST-kontrakt har inte fungerat tillfredsställande och till-
Stockholm gång till personlig handledning har varit bristfällig.
97-03-11
Södersjuk- 2 3 3 1 3 2 1 Kliniken erbjuder en fullständig utbildning i kardiologi. Utbildnings-
huset, klimatet förefaller vara gott och i de väsentligaste delarna följer
Stockholm man SPUR-kansliets intentioner för specialistutbildning.
97-04-03
Universitets- 3 2 2 2 3 3 1 Sektionen erbjuder goda möjligheter till specialistutbildning inom
sjukhuset i kardiologi. Uppläggningen av tjänstgöringen för vikarierande under-
Lund läkare kan förbättras.
97-04-17
Huddinge 3 3 3 3 3 3 1 En välstrukturerad klinik med gott arbets- och utbildningsklimat, som
sjukhus, trots en hård klinisk arbetsbelastning ger en allsidig och väl avvägd
Huddinge specialistutbildning i kardiologi.
97-09-02
Kärnsjukhuset 2 2 2 3 3 3 0 Kliniken bedriver allsidig men inte fullständig kardiologisk verksam-
i Skövde het. Man har väl fungerande handledning och ett mycket gott utbild-
97-09-03 ningsklimat varför kliniken kan rekommenderas för specialistutbild-

ning. En förutsättning är dock att specialistantalet kan behållas åt-
minstone på nuvarande nivå, helst öka något. Ev kan utbildningen
kompletteras med tjänstgöring vid universitetssjukhus.

Akademiska 3 3 2 3 3 3 1 Sektionen erbjuder mycket goda möjligheter till specialistutbildning
sjukhuset, inom kardiologi.
Uppsala
97-09-10
Länssjukhuset 1 3 3 2 3 2 0 Utbildningen på hjärtsektionen vid medicinkliniken är bra upplagd
i Kalmar och utbildningsklimatet är mycket positivt med höga ambitioner.
97-09-26 Stora delar av specialistutbildningen i kardiologi kan med fördel full-

göras på medicinkliniken vid Kalmar lasarett.
SU/Mölndal, 3 3 1 3 3 3 1 Kardiologsektionen erbjuder en god och allsidig utbildning i kardio-
Göteborg logi, ett gott samarbetsklimat men under förutsättning att komplet-
97-12-11 tering fullgörs vid SU/Sahlgrenska. Tid för egenstudie saknas men

den största bristen är att ST-läkare inte bara saknar eget rum utan
t o m eget skrivbord.

SU/Östra, 3 3 2 2 3 3 1 Kardiologsektionen erbjuder en god och allsidig utbildning i kardio-
Göteborg logi men med brister beträffande elektrofysiologi, pacemakerbe-
97-12-11 handling, akut omhändertagande efter PTCA-ingrepp och bypass-

kirurgi samt formaliserad ekokardiografiundervisning, vilka samtliga
moment planeras lösas genom samarbete med SU/ Sahlgrenska.

SU/Sahlgrenska 3 2 2 2 3 2 1 En god allsidig utbildning till kardiolog kan erbjudas vid kliniken.
Göteborg Vetenskaplig utbildning är väl tillgodosedd.
97-12-11
Universitets- 3 3 3 2 3 3 1 Hjärtcentrum förfogar över en allsidig specialistutbildning i kardiologi
sjukhuset i i moderna, ändamålsenliga lokaler. Utbildningen är välorganiserad
Linköping med studierektorsfunktion på sjukhusnivå, medan ingen regelbun-
97-12-16 den kontakt finns mellan studierektor och handledare/läkare under

utbildning. En sammanhållande funktion på kliniknivå är önskvärd
och planeras. Utbildningsklimatet är mycket gott.

Norrlands 3 3 2 2 3 2 1 En god och allsidig utbildning till kardiolog kan erbjudas vid kliniken.
Universitets- Utbildningen avseende arytmi haltar något, sannolikt till följd av den
sjukhus, Umeå underbemanning som varit senaste tiden. Vetenskaplig träning sy-
97-09-24 nes finnas väl tillgodosedd.
Danderyds 2 2 2 2 1 1 1 Kompletterande utbildning vid annat sjukhus behövs. Utbildnings-
sjukhus, klimatet ger utrymme för förbättringar.
Danderyd
98-01-21
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Tabell III . ÖNH. Resultat av inspektioner genomförda under 1997–1998.

Struktur Process

A B C D E F G

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

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Universitets- 3 3 3 2 3 3 1 Välorganiserad och välutrustad klinik med en positiv utbildnings-
sjukhuset och forskningsmiljö. En bra handledarroll som dock kan struktureras
UMAS, ytterligare med exempelvis schemalagd tid för handledning.
Malmö
97-11-10
Central- 2 2 3 3 2 1 1 Klinik med fullödig länssjukvård. God kompetens och sammanhåll-
lasarettet i ning på kliniken med möjlighet till forskning. Kontakt med region-
Växjö klinik för kompletterande utbildning finns. Den teoretiska utbild-
97-11-14 ningen och kontrollen kan stärkas.
Central- 3 3 3 2 3 2 0 Bred kompetens med samarbete över klinikgränser. Tjänstgöringen
sjukhuset, strukturerad. Intresserade handledare som är väl utbildade i
Karlstad handledarskap.
97-12-18
Sundsvalls 2 3 3 2 3 2 1 Gott utbildningsklimat men vissa brister i tjänstgöringens upplägg-
sjukhus ning och dokumentation. Otillräckliga operationsresurser ur utbild-
Sundsvall ningssynpunkt.
98-02-19
Sjukhuset i 3 3 2 2 3 1 0 ÖNH-utbildning som bedrivs idag är av god kvalitet. Medarbetarna
Kristianstad kompetenta och med positiv inställning. Utbildningsplanen för ST
98-03-11 bör struktureras ytterligare. Den nya organisationen vid sjukhuset

medför risk för försämring av både utbildningsprocess och kompe-
tens vid kliniken.

Karolinska 3 3 3 3 3 3 1 Kliniken kan ge en fullständig och mycket god specialistutbildning.
sjukhuset,
Stockholm
98-04-01
Huddinge 3 3 3 2 2 3 1 Patientunderlag och verksamhet är mycket bra. Klinikledningen
sjukhus, och medarbetarna är intresserade av handledning och utbildning.
Stockholm Den pågående omorganisationen inom sjukvårdsområdet påverkar
98-04-03 arbets- och utbildningsklimatet negativt vilket kräver lyhördhet från

sjukhus- och landstingsledning inför framtiden.
Universitets- 3 3 3 2 3 2 1 Välorganiserad och välutrustad klinik med en positiv utbildnings-
sjukhuset i och forskningsmiljö. Handledarfunktion finns men kan förbättras
Linköping och den teoretiska utbildningen inom vissa områden förstärkas.
98-10-08
Östersunds 2 2 2 2 3 2 0 Gott utbildningsklimat men relativ litet patientunderlag och viss ned-
sjukhus dragning av operationsresurser gör att kompletterande tjänstgöring
98-09-21 vid regionklinik krävs för fullgod utbildning.

Tabell IV . Reumatologi. Resultat av inspektioner genomförda under 1997–1998.

Struktur Process

A B C D E F G

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

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Karolinska 2 3 2 2 3 2 1 Välfungerande klinik med mycket goda förutsättningar för ST-lä-
sjukhuset, karutbildning. Endast smärre brister vilka enkelt kan åtgärdas.
Stockholm
97-09-02
Regionsjukhuset 3 2 3 3 3 2 0 Välfungerande klinik som kan ge fullständig specialistutbildning.
i Örebro Handledarfunktionen är påfallande väl utvecklad.
98-03-31
Universitets- 1 3 2 1 2 2 1 Klinik med goda förutsättningar för ST-läkarutbildning. Påpe-
sjukhuset i kade brister bör genom olika verksamhetsförändringar kunna
Lund åtgärdas inom rimlig tid.
98-10-06

Tabell V . Urologi. Resultat av inspektioner genomförda under 1997–1998.

Struktur Process

A B C D E F G

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 Urologiska kliniken vid Huddinge sjukhus ger en utmärkt och all-
sjukhus, sidig urologisk specialistutbildning. Ett betydande arbete återstår
Stockholm dock för att få handledningen att bli väl fungerande.
97-12-12
Centrallasarettet 3 2 3 2 3 2 0 Den urologiska länskliniken i Västerås erbjuder en god och allsidig
i Västerås specialistutbildning i urologi innefattande alla de moment som
98-08-28 anges i målbeskrivningen.



ANNONSSIDA



5208 LÄKARTIDNINGEN  •  VOLYM 95  •  NR  46  •  1998

Läkarförbundsnytt

Tabell VI . Ögon. Resultat av inspektioner genomförda under 1998.

Struktur Process

A B C D E F G

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

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

SU/ 3 2 1 2 2 3 1 Kliniken kan ge fullständig specialistutbildning. Outnyttjad utbild-
Sahlgrenska ningskapacitet p g a få ST-läkare. Omoderna och trångbodda
och SU/Östra, lokaler.
Göteborg
98-01-15
NU-sjukvården 2 2 3 1 2 2 0 Stor länssjukhusklinik under omfattande omorganisation och lo-
Uddevalla, kalrenovering med sannolikt god framtida utbildningspotential. Kan
Trollhättan ge fullgod specialistutbildning i samarbete med SU/Sahgrenska.
98-01-15
Västerviks 2 3 3 3 3 3 0 Engagerad utbildning på välorganiserad klinik. Kliniken kan genom
sjukhus, organiserat samarbete med regionklinik erbjuda fullständig specia-
Västervik listutbildning.
98-01-26
Universitets- 3 3 3 3 2 3 1 Universitetsklinik med positiv syn på ST-läkares utbildning men
sjukhuset i även krav på eget engagemang. Fullständig specialistutbildning
Linköping kan ges.
98-01-27
Vrinnevi- 2 3 3 2 2 2 0 Mångsidig utbildning på toppmodern klinik. Kliniken kan genom or-
sjukhuset, ganiserat samarbete med regionklinik erbjuda fullständig specialist-
Norrköping utbildning.
98-01-27
Norrlands 3 2 3 1 2 3 1 Kliniken kan ensam ge fullständig specialistutbildning. Positivt ut-
Universitets- bildningsklimat och forskningsmöjligheter för ST-läkare. Mycket
sjukhus, tung sjukvårdsbelastning försvårar dokumenterade satsningar.
Umeå
98-02-12
Skellefteå 2 1 3 2 3 2 0 Kliniken kan genom ett planerat samarbete med universitetsklinik
lasarett, ge fullständig specialistutbildning. Förhållandevis få specialister
Skellefteå jämfört med utbildningsläkare. Välstrukturerad utbildning.
98-02-12
Piteå älvdals 2 3 3 2 3 2 0 Kliniken kan genom ett planerat samarbete med universitetsklinik
sjukhus, ge fullständig specialistutbildning. Lågt specialistantal, engagerad
Piteå handledning. Tätare internutbildning skulle förbättra utbildnings-
98-02-13 kvaliteten.
Kärnsjukhuset 3 3 2 2 3 3 0 Kan ge fullständig specialistutbildning i en välstrukturerad och am-
i Skövde bitiös anda.
98-02-19
Borås Lasarett, 2 2 3 2 1 1 0 Kliniken kan ge en god specialistutbildning i samarbete med Sahl-
Borås grenska universitetssjukhuset, men handledarfunktionen och inter-
98-02-20 na teoretiska utbildningen kan förbättras.
Länssjukhuset 2 3 3 3 3 2 0 Kliniken kan med komplettering på regionklinik ge fullständig spe-
i Kalmar cialistutbildning och har ett mycket gott utbildningsklimat.
98-02-25
Universitets- 3 3 3 3 3 3 1 Kliniken kan ge en god och fullständig utbildning med inriktning på
sjukhuset kombinerad specialist- och forskarutbildning. Positivt utbildnings-
MAS, Malmö klimat i huvudsak koncentrerat på egna ST-läkare.
98-02-26
Centrallasarettet 3 3 3 2 2 2 0 Kliniken kan ensam ge fullständig specialistutbildning. Central-
i Västerås lasarettet prioriterar inte utbildning högt. Klinikens tjänstgöringspla-
98-02-26 ner och planerade IT-satsningar har ej fullföljts.
Universitets- 3 3 2 3 3 3 1 Kliniken kan ge fullständig specialistutbildning. Möjlighet finns även 
sjukhuset i till forskarutbildning. Gott och öppet utbildningsklimat riktat även mot
Lund regionen. Något spridda lokaler.
98-02-27
Länssjukhuset 2 3 3 2 2 2 0 Kliniken kan genom ett organiserat samarbete med universitetskli-
Gävle-Sandviken nik ge fullständig specialistutbildning. Om sjukhusets nystart för ST-
98-02-27 utbildning fullföljs, förbättras utbildningskvaliteten.
Falu lasarett, 2 3 3 2 3 3 0 Kliniken kan genom ett planerat samarbete med regionklinik ge full-
Falun ständig specialistutbildning. När studierektor och IT-stöd fungerar
98-02-30 blir utbildningen mycket god.

Regionsjukhuset i 3 3 3 2 3 3 1 Kan ge fullgod specialistutbildning med outnyttjad kapacitet. Pro-
Örebro filerad inom bakre segmentkirurgi.
98-03-05

Centralsjukhuset, 2 3 3 2 3 3 0 Kan erbjuda god specialistutbildning i samarbete med annan klinik.
Karlstad Modern klinik med mycket långt driven ambulatorisk kirurgi.
98-03-06

Blekinge- 2 3 3 3 3 2 0 Kliniken kan med väl planerad komplettering på regionklinik ge full-
sjukhuset ständig specialistutbildning och har ett mycket gott utbildnings-
Karlskrona/ klimat.
Karlshamn
98-03-09

Höglands- 1 2 3 2 3 2 0 Fullständig specialistutbildning kan ges i mycket nära samarbete
sjukhuset med läns- och regionklinik. Stora delar i  Jönköping och i Linköping.
Eksjö/Nässjö Mycket gott utbildningsklimat.
98-03-10

Länssjukhuset 2 3 3 3 3 3 0 Kliniken kan med väl planerad komplettering på regionklinik ge full-
Ryhov, ständig specialistutbildning. Stort engagemang i utbildningsfrågor.
Jönköping Adekvat utbildningsstruktur med ST-anpassad internutbildning.
98-03-10
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Tabell VI . Ögon. Resultat av inspektioner genomförda under 1998 (forts).

Struktur Process

A B C D E F G

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

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

S:t Eriks 3 3 2 2 2 3 1 Brister i individuell ST-uppläggning kompenseras med rotation och
Ögonsjukhus, kvalificerad verksamhet inom olika sektorer. Fullständig specialist-
Stockholm utbildning kan ges.
98-03-10
Akademiska 3 3 3 2 2 2 1 Fullständig specialistutbildning kan ges. Vissa brister i utbildningens
sjukhuset, strukturering och teoretiska utbildning föreligger.
Uppsala
98-03-11
Mälarsjukhuset, 2 3 3 2 3 2 0 Välorganiserad klinik som i samverkan med regionklinik erbjuder
Eskilstuna komplett utbildning. God informell handledning som kan struktu-
98-03-11 reras bättre.
Östersunds 2 2 2 2 3 2 0 Kliniken kan genom ett planerat samarbete med universitetsklinik ge
sjukhus, fullständig specialistutbildning. Mycket få fasta läkartjänster jämfört
Östersund med befolkningsunderlaget försvårar ambitiösa satsningar.
98-03-26
Hudiksvalls 2 3 3 2 3 2 0 Kliniken kan genom ett organiserat samarbete med universitetskli-
sjukhus, nik ge fullständig specialistutbildning. När studierektors ambitioner
Hudiksvall uppfylls förbättras handledarutbildning och teoretisk utbildning.
98-03-27
Sundsvalls 2 3 3 2 3 2 0 Kliniken kan genom ett planerat samarbete med universitetsklinik ge
sjukhus, fullständig specialistutbildning. Genomtänkt ledarskapsutbildning.
Sundsvall Stärkt studierektorsfunktion skulle förbättra utbildningen.
98-03-27
Sjukhuset i 2 3 2 2 2 2 0 Kliniken kan med komplettering på regionklinik ge fullständig spe-
Kristianstad cialistutbildning. Förbättring av lokalsituationen pågår. Förbättring
98-03-30 av utbildningsprocessen kan ske.
Länssjukhuset 2 3 2 3 3 3 0 Kliniken kan med komplettering på regionkliniken ge fullständig spe-
i Halmstad cialistutbildning. Förbättring kan ske avseende skrivplats för utbild-
98-03-31 bildningsläkare.
Lasarettet i 2 3 2 2 2 2 0 Kliniken kan med komplettering på regionklinik ge fullständig spe-
Helsingborg cialistutbildning. Många »gråblockare» innebär oklar utbildnings-
samt situation. Studierektor saknas på sjukhuset.
Sjukhuset i
Ängelholm
98-03-31
Nyköpings 2 2 3 3 3 2 0 Liten klinik med profilerad poliklinisering och datorisering som kan
lasarett, ge god specialistutbildning i samarbete med universitetssjukhus.
Nyköping
98-04-20
Central- 2 3 2 2 3 2 0 Välfungerande klinik som kan ge fullständig specialistutbildning i
lasarettet i samverkan med regionklinik. Egen generös budget för ST-läkarnas
Växjö externutbildning.
98-04-21
Luleå–Bodens 2 3 2 2 3 2 0 Fullständig specialistutbildning kan ges i organiserat samarbete
sjukvårds- med regionklinik. Gott omhändertagande av ST-läkare men teore-
förvaltning tisk utbildning kan förbättras.
98-05-07
Gällivare 2 3 3 3 3 3 0 Fullständig specialistutbildning kan erbjudas i organiserat samar-
Sjukhus, bete med regionkliniker. Liten men väl fungerande klinik med ambi-
Gällivare tiös och engagerad ST-utbildning.
98-05-08

Tabell VII. Endokrinologi. Resultat av inspektioner genomförda under 1997–1998.

Struktur Process

A B C D E F G

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

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Universitets- 3 3 3 2 3 3 1 Kliniken utmärks av stor kompetens och omfattande forskning. Det
sjukhuset i finns vissa brister av individuella tjänstgöringsprogram för ST-
Lund läkare. Schemalagd tid för handledning, utvecklingssamtal saknas.
97-09-26 Kombinerat handledarskap för ST- och forskarutbildning förekom-

mer.
Akademiska 3 3 3 2 2 3 1 Sektionen utmärks av stor klinisk och vetenskaplig kompe-
sjukhuset, tens. Formella brister finns vad gäller handledning, utvecklings-
Uppsala samtal och skriftliga tjänstgöringsplaner för ST-läkare. Få hand-
98-03-06 ledare har genomgått handledarutbildning. Kombinerat handledar-

skap för ST- och forskarutbildning förekommer.
Universitets- 3 3 3 3 3 3 1 Sektionen utmärks av god klinisk och vetenskaplig kompetens och 
sjukhuset i positivt utbildningsklimat. Sektionen har god ledningsfunktion
Linköping och hög ambition vad gäller kvalitetsuppföljning. Problem finns
98-03-24 i samverkan med andra sektioner inom internmedicin, vilket beror 

på uppsplittring av verksamheten organisatoriskt på olika 
kliniker.
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Tabell VIII. Gynekologi och obstetrik. Resultat av inspektioner genomförda under 1997–1998.

Struktur Process

A B C D E F G

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

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Höglands- 2 3 3 1 2 1 0 Tämligen liten klinik med mycket goda utrymmen för sjukvård, väl-
sjukhuset fungerande jourrum, egna rum för de yngre läkarna samt bibliotek
Eksjö/Nässjö med adekvat referenslitteratur. God stämning i läkarkollektivet och
97-04-23 väl tillgängliga specialistläkare med bred kompetens. Ett antal för-

bättringar, huvudsakligen gällande organisation, föreslås i separat
protokoll.

Central- 3 2 3 3 2 2 0 En bred och gedigen klinisk kompetens hos de seniora läkarna, ett
sjukhuset stort upptagningsområde där även lågfrekventa sjukdomstillstånd
Karlstad kan förväntas förekomma i tillräckligt antal samt en lokalmässig och
97-04-29 även utrustningsmässig i övrigt hög standard gör att kliniken kan ge

en god och fullständig specialistutbildning och på ett bra sätt uppfylla
målbeskrivningen.

Länssjukhuset 3 1 3 2 2 1 0 Kliniken har förutsättningar att ge en god specialistutbildning om an-
i Kalmar talet ST-doktorer minskas i förhållande till antalet specialister. Detta 
97-05-15 förändringsarbete måste påbörjas snarast och utgör en förutsättning

för att  målbeskrivningens krav skall kunna uppfyllas.
Södertälje 3 3 3 2 3 2 0 Kliniken erbjuder en god specialistutbildning där dock högriskobste-
sjukhus, triken saknas. Utbildningsklimatet är mycket gott och viljan att till-
Södertälje mötesgå ST-läkarnas önskemål upplevs som stor.
97-05-30
Sjukhuset i 2 3 2 2 3 3 1 Det är oss ett nöje att åsätta kvinnokliniken vid Ängelholms sjukhus
Ängelholm ett högt betyg.
97-06-03
Piteå älvdals 2 2 2 2 3 2 0 Kliniken kan ge fullgod ST-utbildning om tjänstgöringen vid kliniken
sjukhus, kompletteras med intensiv tjänstgöring på universitetssjukhus eller
Piteå motsvarande med subspecialisering med de delar som saknas i
97-06-05 klinikens verksamhet. Antalet förlossningar (ca 650) är lågt och ytter-

ligare minskning skulle innebära svårigheter att erbjuda ST-utbild-
ning. Detsamma gäller volymerna inom den gynekologiska kirurgin.

Lycksele 1 1 3 3 3 3 0 Kliniken kan p g a sin litenhet inte ge en fullständig specialistutbild-
lasarett ning. Genom ett ambitiöst och välfungerande samarbete med uni-
Lycksele versitetssjukhuset i Umeå där ST-läkaren tjänstgör sammanlagt 2 år
97-10-16 under sin utbildning har man dock åstadkommit en bra utbildning.

Handledningen är exemplarisk. Mycket positiv attityd från samtlig
personals sida gentemot ST-läkaren och dennes behov.

Blekinge- 3 3 3 3 3 1 1 Det är ett nöje att som SPUR-inspektörer åsätta kvinnokliniken vid
sjukhuset Karlskrona lasarett ett mycket högt betyg.
Karlskrona
97-11-05
Karolinska 2 3 2 2 3 3 1 Stor klinik som erbjuder en varierad och rik akademisk miljö som tor-
sjukhuset de vara av stort värde för ST-utbildning. Möjligheterna till randutbild-
Stockholm ning är väl tillgodosedda p g a ett ryggsäckssystem.
97-11-19
Länssjukhuset 3 3 3 2 3 3 0 Kliniken har förutsättningar för att ge en god specialistutbildning så-
Halmstad vida man förvaltningsövergripande kan få till stånd en god omorga-
97-12-11 nisation med finansiering av sidoutbildning. Kliniken har god kompe-

tens bland handledare och instruktörer och har utmärkta lokaler
och utrustning.

Södersjuk- 3 2 3 2 3 2 0 En stor slutenvårdsklinik, 4 500 förlossningar och 3 200 slutenvårds-
huset operationer. ST-läkarnas fysiska arbetsmiljö ej optimal p g a om- 
Stockholm byggnad. Utbildning i endoskopisk kirurgi och reproduktionsmedicin 
98-02-24 ej optimal. 10 ST-läkare var genomgående positiva till tjänstgöring

och handledning.
Länssjukhuset 2 3 3 2 3 3 1 Kliniken har överlag mycket gott utbildningsklimat för ST-läkare.
Gävle– Utbildningen skulle bli än mer optimal om ledningen införde mer
Sandviken, strukturerad klinisk handledning inom operativ vård och framför allt
Gävle inom den öppna gynekologiska vården med specifika utbildnings-
98-03-06 mottagningar.

Tabell IX. Infektion. Resultat av inspektioner genomförda under 1997–1998.

Struktur Process

A B C D E F G

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

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Blekinge- 2 2 3 2 3 3 0 Strukturen motsvarar ett länssjukhus. Kombinerat med ett begrän-
sjukhuset sat befolkningsunderlag medför detta att specialistutbildningen bör
Karlskrona kompletteras 6–12 månader vid annat större sjukhus. ST-tjänst-
97-10-22 göringen är väl strukturerad med utbildningsplan och målbeskriv-

ning och kliniken uppvisar ett mycket gott utbildningsklimat.
Central- 2 2 3 2 3 3 0 Strukturen motsvarar ett länssjukhus. Kombinerat med ett begrän-
lasarettet i sat befolkningsunderlag medför detta att specialistutbildningen bör
Växjö kompletteras med 6–12 månaders tjänstgöring vid annat större sjuk-
98-02-23 hus. ST-tjänstgöringen är väl strukturerad och utbildningsklimatet

gott. Båda ST-läkarna gör endast den avslutande specialistutbild-
ningen i Växjö.



ANNONSSIDA
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Tabell X . Kirurgi. Resultat av inspektioner genomförda under 1997–1998.

Struktur Process

A B C D E F G

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

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Kiruna 1 0 2 0 1 1 0 Kliniken kan inte ge fullständig specialistutbildning utan kräver
sjukhus, organiserat samarbete med läns- och regionsjukhus för att ST skall
Kiruna få de kunskaper som krävs av specialist i allmänkirurgi.
97-02-24
Gällivare 2 2 3 2 1 2 0 Kliniken kan ge en bred allmänkirurgisk och urologisk kunskap som
sjukhus, behöver kompletteras med insikter i  produktions- och kvalitets-
Gällivare utveckling, liksom i läkarens arbetsledande roll. Genom sam-
97-02-25 verkan med universitets- och länssjukhus ges möjlighet att

fördjupa sig inom ämnesområdet väl motsvarande kompetens
som allmänkirurgisk specialist.

Luleå och 3 2 3 2 2 2 0 Under 97–98 präglas sjukhusen av betydande planeringsarbete av
Bodens sjukhus det nya sjukhuset i Sunderbyn. Kliniken har ett stort antal mycket
97-02-26 kompetenta medarbetare med lång erfarenhet inom skilda kirur-

giska verksamhetsområden. Två av dessa är disputerade.
Utbildningsförutsättningarna för blivande kirurger är mycket goda.

Kalix sjukhus, 2 2 3 2 2 2 0 Kliniken kan inte ge fullständig specialistutbildning, men ger i gen-
Kalix gäld mycket god basutbildning för en blivande kirurg med positivt
97-02-27 utbildningsklimat och klinikchef inriktad på att ge ST-läkare

kompletterande utbildning vid universitetssjukhus.
Piteå älvdals 2 2 3 2 2 2 0 Kliniken kan för närvarande inte ge en fullständig specialistutbild-
sjukhus, ning, men en god basal utbildning under handledning inom stora
Piteå områden inom allmänkirurgi, ortopedi och urologi. Kompletterande
97-04-14 utbildning vad avser brösttumörkirurgi kan erhållas i Luleå, alterna-

tivt Umeå varvid även neuro- och thoraxkirurgi kan erhållas.
Nyköpings 2 1 2 2 2 1 0 Kliniken kan ge största delen av ST-utbildningen på ett bra sätt.
lasarett, Tjänstgöring på större kliniker kompletterar.
Nyköping
97-04-15
Skellefteå 3 2 2 2 2 2 0 Kirurgkliniken i Skellefteå har en differentierad kirurgisk verksamhet
lasarett, väl lämpad för utbildning för blivande specialister i allmänkirurgi.
Skellefteå Man måste dock se upp med att inte åta sig för stor utbildningsvo-
97-04-15 lym samtidigt då det i så fall kan bli problem för ST-läkarna

att få tillräckliga volymer på sin kirurgi.
Norrlands 3 2 3 2 2 2 1 Klinikens struktur och process ger goda förutsättningar för ST-
Universitets- läkaren att uppnå målbeskrivningens krav. Man skulle kanske
sjukhus, önska att universitetssjukhuset hade ett större ansvar för den sam-
Umeå lade kirurgiutbildningen i regionen med planerad rotation för att
97-04-16 bättre tillgodose glesbygdens problem.
Vrinnevi- 3 3 2 3 2 2 1 Kliniken kan ge en fullständig specialistutbildning väl uppfyllande
sjukhuset, kraven.
Norrköping
97-04-16

Lycksele 2 2 3 2 2 2 0 En utmärkt klinik att påbörja sin kirurgutbildning vid och efter 3–4 år
lasarett, komplettera med universitetsklinik eller annan större klinik.
Lycksele
97-04-17

Lasarettet i 2 1 1 1 2 2 1 Trots vissa brister i fråga om lokaler och bemanning, upplevs 
Motala Motala dock som ett bra ställe för ST-utbildning. Kompletteringar
97-04-17 ordnas enkelt i Linköping.

Östersunds 3 2 3 3 2 2 1 Kliniken kan ge en god specialistutbildning i kirurgi. Strukturen är
sjukhus, mycket god. Utbildningsprocessen kan förbättras genom handled-
Östersund ning på arbetstid.
97-05-05

Länssjukhuset 3 2 3 1 2 2 1 En del brister i uppläggningen och just nu i bemanningen uppvägs
Ryhov, av annat så att det blir bra. Det ges en bra ST-utbildning i Jönköping
Jönköping ändå.
97-05-12

Höglands- 1 2 2 1 1 2 1 Trots en del formella synpunkter kan en bra huvudutbildning ges.
sjukhuset, Sidoutbildning i anestesi är dock inte ordnad på ett tillfredsställande
Eksjö–Nässjö sätt.
97-05-13

Västerviks och 2 1 2 2 3 1 1 Relativt nyligen sammanslagen klinik som kan ge praktiskt taget
Oskarshamns komplett ST-utbildning på båda orterna. Tidsmässiga förutsätt-
sjukhus ningarna för formaliserad handledning och utbildning begränsad.
97-05-14

Centrallasarettet 2 3 3 1 3 3 1 Med viss observans på bredden av verksamheten ges en bra ST-
i Växjö utbildning i Växjö.
97-05-15
Sjukhuset i 2 3 2 3 3 2 0 Komplett specialistutbildning kan ej ges i Kristinehamn, men klini-
Kristinehamn ken utgör en utomordentligt god utbildningsmiljö för den basala
97-05-22 kirurgin. Utbildningsklimatet är mycket positivt och på ett optimalt

sätt utnyttjas patientunderlaget för att ge adekvat och operativ
träning.

Sjukhuset i 3 2 3 1 2 2 1 Goda förutsättningar att ge bra specialistutbildning. Det finns ut-
Varberg rymme för förbättring vad avser utbildningsplaner och vidare 
97-05-29 skulle vårdorganisationen kunna förbättras med utbildnings-

befrämjande effekt. Ökade möjligheter till schemalagd handledning
på arbetstid och ökad tid för självstudier är också möjliga förbätt-
ringar.
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Tabell X . Kirurgi. Resultat av inspektioner genomförda under 1997–1998 (forts).

Struktur Process

A B C D E F G

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

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Norra Älvsborgs 3 2 3 2 2 3 1 Åtta disputerade medarbetare finns bland klinikens specialister.
länssjukhus, Flera kliniska forskningsprojekt bedrivs vid kliniken där ST-läkare
Trollhättan deltar. ST-läkaren deltar  i och sköter läkemedelsprövningar. 
97-06-03 Vid kliniken finns två doktorander registrerade.
Uddevalla 3 2 3 3 2 3 1 God specialistutbildning kan ges. Strukturen är mycket god. Goda 
sjukhus, möjligheter till forsknings- och uvecklingsarbete. Ökade möjligheter 
Uddevalla för schemalagd handledning på arbetstid skulle ytterligare förbättra
97-06-04 situationen. Effekten av pågående omstrukturering (NU-sjukvården)

kan f n ej bedömas.
Centralsjukhuset 3 3 2 3 3 3 1 Länsklinik med genomtänkt och väl genomförd ST-utbildning i
i Karlstad kirurgi.
97-09-08
Sundsvalls 2 3 3 2 3 3 1 Kliniken kan ge fullständig specialistutbildning. Vissa svårigheter
sjukhus, att uppnå tillräckligt stora operationsvolymer.
Sundsvall
97-09-15
Hudiksvalls 2 2 3 3 3 3 1 Kliniken kan ge fullständig specialistutbildning genom att ordna
sjukhus kompletterande huvud- och sidoutbildning på
Hudiksvall »kategori I-sjukhus».
97-09-16
Lasarettet i 3 3 3 2 3 3 1 Kliniken har mycket goda förutsättningar att kunna ge en bra
Helsingborg specialistutbildning under högkompetent och fungerande hand-
97-09-22 ledning. Vissa svårigheter att komma upp i önskade operations-

volymer. Bättre möjligheter att få arbeta mer på kirurgmottagningen
har önskats av flera ST-läkare.

Sjukhuset i 2 3 3 2 3 2 0 Kliniken kan ge en fullgod specialistutbildning genom kompletteran-
Ängelholm de tjänstgöring i kärlkirurgi och i någon mån också endokrin kirurgi.
97-09-23
Länssjukhuset 3 3 3 2 3 2 1 Sjukhuset kan ge fullständig specialistutbildning i allmänkirurgi.
Halmstad Vissa svårigheter att få plats för randutbildning i ortopedi och ane-
97-09-24 stesi på grund av oenighet hur denna utbildning skall finansieras.
Norrtälje sjukhus, 2 1 1 1 2 2 0 Acceptabel struktur och process, men utrymme för förbättringar
Norrtälje finns, t ex avseende lokaler, handledarstöd, tjänstgöringsschema
97-10-01 etc. Saknas tillräcklig volym inom kärl, endokrinologi och mammar

varför ökad rotationstjänstgöring vore önskvärd.
Södertälje 2 2 1 1 2 2 0 Acceptabel/god ST-utbildning där utrymme för förbättringar finns
sjukhus, speciellt vad beträffar lokaler och resurser att bedriva schemalagd
Södertälje undervisning inom arbetstid. En viss ökad sektorisering vore önsk-
97-10-02 värt.
Borås Lasarett 3 2 3 2 2 3 1 God specialistutbildning. Strukturen är mycket god. Föredömligt
Borås positiv attityd till rotationstjänstgöring vid universitetssjukhus. Vad
97-10-08 beträffar utbildningsprocessen kan den förbättras ytterligare genom

att handledarfunktionen ses över och att personliga tjänstgörings-
planer tas fram. Genom att vidta dessa förhållandevis enkla åtgär-
der torde kliniken ha förutsättningar att bli en mönsterklinik.

Skaraborgs 2 2 2 2 2 2 0 God utbildning inom stora delar av allmänkirurgin. Planerad rotation
sjukhus krävs. Tjänstgöringen är upplagd med hänsyn till detta. Lokalerna
Sjukhuset i behöver viss upprustning. Tjänstgöringen är väl organiserad och ut-
Lidköping bildningsklimatet positivt. Jourarbetet tar dock väl mycket tid i an-
97-10-09 språk (vilket kan äventyra möjligheterna att uppfylla målbeskrivning-

en efter sex års tjänstgöring). Förbättringsmöjligheter finns med t ex
schemalagd handledning på arbetstid och ökade möjligheter till
självstudier.

Bollnäs- 2 2 3 2 3 2 1 Kliniken kan ge fullständig specialistutbildning genom att ordna
Söderhamns kompletterande huvud- och sidoutbildning på regions- eller
sjukhus, länssjukhus.
Bollnäs
97-10-20

Karolinska 2 3 3 2 3 3 1 ST-utbilldning av god kvalitet. Önskvärt med bättre utlokalisering
sjukhuset, av ST för mer omfattande träning i basal kirurgi. Brister i ad-
Stockholm ministrativ utbildning. Ekonomin har förändrats under tidigare år
97-10-27 och haft konsekvenser för utbildningen.

Danderyds 2 3 2 3 3 3 1 Mycket väl organiserad undervisning. Bra och  fullvärdig ST. P g a
sjukhus, omstrukturering i länet har viss kirurgi centraliserats till annat
Danderyd sjukhus och rotationstjänstgöring krävs.
97-10-28

S:t Görans 2 3 3 2 3 2 1 Utbildning av god kvalitet med bra omhändertagande av ST. Verk-
sjukhus, samheten är emellertid ganska strikt produktionsinriktad vilket
Stockholm stundtals har konsekvenser för utbildningssituationen. Rotationer
97-11-07 till enheter med mer högspecialiserad kirurgi kan behöva formali-

seras mer.

Falun med 3 2 1 2 1 1 1 Mycket goda allmänna villkor för ST. Klinikledningens intresse för
Avesta och ST tillfredsställande. Svårigheter avsätta tid för tillräcklig handledd
Ludvika utbildning. Brister i fysisk miljö. (Förbättring i sikte med inrättande
97-11-12 av ST-tjänster).

Lindesbergs 2 1 2 1 2 3 0 Kliniken kan ej ge full specialistutbildning.
lasarett,
Lindesberg
97-11-12
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Struktur Process

A B C D E F G

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

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Södersjukhuset 3 3 2 2 3 2 1 Bra ST med bra verksamhetsbredd. Utrymme för förbättringar av-
Stockholm seende lokaler, handledarfunktion och tid för teoretisk vidareutbild-
97-11-24 ning.

Sjukhuset i 3 2 2 2 2 2 1 Kirurgkliniken i Kristianstad/Hässleholm erbjuder en god ST-ut-
Kristianstad bildning. Utrymme för förbättringar finns vad gäller handledarfunk-
97-11-25 tionen och högre krav på teoretiskt kunskapsinhämtande bland

ST-läkarna.

Centrallasarettet 3 3 2 2 1 1 1 Erbjuder bra ST-utbildning. Den praktiska utbildningen hämmas
i Västerås något av att verksamheten är splittrad. Handledarna har ej erbjudits
97-12- handledarutbildning och det är oklart om särskild studierektor ut-

setts. Dokumenterade uppföljningssamtal bör införas och exedi-
tionerna förbättras.

Huddinge 2 3 2 1 1 3 1 Verksamheten har en mycket hög akademisk prägel och långt dri-
sjukhus, ven specialisering med divisionalisering av kirurgin. Konsekvenser-
Huddinge na av detta för ST blir att kliniken lämpar sig bäst för ST med sikte
98-03-10 mot forskarkarriär, men mindre väl för vanlig allmänkirurgkom-

petens.

Kärnsjukhuset 3 2 2 2 2 3 1 Mycket goda förutsättningar att ge bra utbildning. God struktur men
i Skövde samverkansformer inom sjukhuset i Skaraborg ej fullt utvecklade.
98-08-15 Det bör ges ökad möjlighet till schemalagd handledning på arbets-

tid. Dagkirurgi i Falköping bör utnyttjas mer för utbildning.

Tabell XI. Ortopedi. Resultat av inspektioner genomförda under 1997–1998.

Struktur Process

A B C D E F G

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

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Mälarsjukhuset, 3 3 3 2 3 2 0 Ortopediska kliniken kan erbjuda en komplett specialistutbild-
Eskilstuna ning med goda möjligheter till operativ träning. Genom den plane-
97-02-24 rade samverkan med de ortopediska universitetsklinikerna i

Uppsala och Stockholm kommer möjligheter till ökad teoretisk
utbildning och därmed forskningsarbete att växa fram.

S:t Görans 3 2 3 1 2 1 0 Kliniken är mycket väl lämpad för ST-utbildning med en stor stab
Sjukhus AB välutbildade överläkare och stort patientunderlag samt hög produk-
Stockholm tion. Handledare måste ha mer tid för sina åtaganden. ST-utbildning
97-04-17 inom PAL-systemet ger mindre utrymme för undervisning. Internut-

bildning behöver göras efter regelbundet schema.
Sjukhuset i 3 3 2 3 3 1 0 Ortopedkliniken i Varberg kan erbjuda en komplett specialistut-
Varberg, bildning med goda möjligheter till operativ träning under god hand-
Varberg ledning. Den teoretiska delen av utbildningen behöver utvecklas.
97-09-17

Visby lasarett 2 3 3 3 3 1 0 Ortopedsektionen vid kirurgkliniken erbjuder en god basutbildning
Visby inom ortopedi med garanterad kompletterande utbildning och sido-
97-10-09 utbildning och sidoutbildning hos andra sjukvårdshuvudmän. Det

goda samarbetet mellan den kirurgiska och ortopediska sektionen
vid kliniken borgar för det goda utbildningsklimatet. Emellertid kan
förbättringar göras avseende ortopedisk internutbildning för ST-
läkare.

Centrallasarettet i 2 3 3 2 3 2 0 Ortopedkliniken i Växjö har en allsidig verksamhet och sammansätt-
Växjö ning. Rutinsjukvård och jourkomputtag upplevs som att ta tid från
97-11-11 själva utbildningen. Utbildningsklimatet är gott och ST har mycket

goda möjligheter att åka på kurser och konferenser. Forskningen vid
kliniken är begränsad. Ortopedkliniken i Växjö uppfyller väl ford-
ringarna för utbildning till specialist i ortopedi.

Universitets- 3 3 3 2 3 3 1 ST-utbildningen vid kliniken har en mycket bra uppläggning där
sjukhuset i man tillvaratar utbildningspotentialen vid såväl läns-, länsdelsnivå
Lund som vid regionsjukhusnivå. Utbildningsklimatet och handledningen
97-11-06 är bra på båda sjukhusnivåerna. Handledare och studierektor finns.

Även om handledarens uppgifter inte är tillräckligt definierade och
individuella utbildningsplaner saknas. Förutsättningarna för forsk-
ning och utvecklingsarbete är mycket goda.

Mora lasarett, 2 3 3 2 3 2 0 Kliniken kan ge en fullvärdig specialistutbildning, dock med
Mora komplettering av handkirurgi och specialiserad ryggkirurgi. Hand-
98-09-14 ledningen är god men ytterligare förbättringsåtgärder pågår.
Falu lasarett, 3 3 3 3 2 3 0 Kliniken kan erbjuda en fullständig ortopedisk specialistutbildning.
Falun Konkurrensen mellan produktionsmål och utbildningsmål har hittills
98-09-15 i viss mån försvårat undervisningsfunktionen. Med den nu aktivera-

de handledarfunktionen kan denna beräknas genomsyra utbild-
ningsmomenten i ökad utsträckning.
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Tabell XII. Barn- och ungdomsmedicin. Resultat av inspektioner genomförda under 1997–1998.

Struktur Process

A B C D E F G

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

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Akademiska 3 3 2 3 2 3 1 Kliniken kan ge en fullständig specialistutbildning som är väl struk-
sjukhuset, turerad, med handledning, utbildningsplaner samt regelbundna kon-
Uppsala takter med handledaren. Den sneda könsfördelningen är negativ
97-11-17 liksom begränsningen i tid för egna studier och avsaknad av egen

arbetsplats hos läkarna.
Örnsköldsviks 2 2 3 2 3 2 0 Fullständig specialistutbildning kan ges under förutsättning av minst
sjukhus, 18 månaders tjänstgöring på region- eller länssjukhus och garantier
Örnsköldsvik för BVC-tjänstgöring. Utbildning i barnhabilitering och BUP kan ske
97-11-20 vid hemmasjukhuset om strukturerad tjänstgöring vid resp lokalt 

team ordnas.
Universitets- 2 3 1 2 3 2 1 Kliniken har goda möjligheter att ge en allsidig och bra specialist-
sjukhuset, utbildning. Tung arbetsbörda i spridda lokaler försvårar dock goda
UMAS, Malmö ambitioner.
97-11-20
Sjukhuset i 3 2 1 1 2 2 0 God stämning och goda förutsättningar att erbjuda en allsidig god
Kristianstad utbildning finns. Avsaknad av struktur gör att viss risk finns att t ex
98-03-13 BVC och habiliteringsutbildning ej tillgodoses. Nya lokaler 1999 

med förhoppningsvis även bättre lokaler för ST-läkare.
Mälarsjukhuset 3 3 3 1 1 1 0 Liten länsklinik med goda förutsättningar för att erbjuda en fullgod
i Eskilstuna ST-utbildning under handledning. Utbildningens kvalitet f n mindre
98-04-21 god p g a brist på strukturerade tjänstgöringsplaner och ST-anpas- 

sad internutbildning och p g a verksamhetsstyrd tjänstgöring med
täta jourer.

Borås lasarett 3 3 1 2 3 2 0 Goda personella och materiella resurser för tillfredsställande ST-
Borås utbildning. Skriftliga tjänstgöringsprogram, schemalagd tid för ut-
98-05-22 vecklingssamtal och självstudier och planering för specialistexamen 

ännu ej tillgodosett. Barnhabilitering bör utnyttjas mer i utbildningen.
Undermåliga underläkarlokaliteter.

Central- 2 3 2 2 3 2 0 Kliniken har goda möjligheter att ge en allsidig och bra specialistut-
lasarettet utbildning. Engagerade handledare och positivt utbildningsklimat
i Växjö men utrymme finns för vissa organisatoriska förbättringar.
98-06-14
Region- 3 3 2 2 3 2 1 Kliniken kan erbjuda en bra specialistutbildning. Handledarfunk-
sjukhuset i tionen behöver bättre sanktioneras och struktureras.
Örebro
98-09-03

Tabell XIII . Psykiatri. Resultat av inspektioner genomförda under 1996–1998.

Struktur Process

A B C D E F G

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

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Piteå älvdals 3 1 2 1 2 2 0 Psykiatriska kliniken i Piteå kan erbjuda ett gott utbildningsklimat åt
sjukhus, ST-läkare med hög tillgänglighet till intresserade handledare trots
Piteå stora pågående förändringar inom verksamhetsområdet.
96-06-04
Orupssjukhuset, 2 3 3 1 3 2 0 Väl fungerande liten landsortsklinik med mångsidig verksamhet, en
Höör generös arbets- och utbildningsatmosfär. Flexibel men delvis
96-09-25 mindre bra strukturerad gällande formell tjänstgöringsplanering.

Närheten till Universitetssjukhuset skulle utbildningsmässigt kunna
utnyttjas bättre.

Centralsjukhuset, 3 2 3 3 3 3 0 Mycket god utbildningsklinik, där klimatet upplevs varmt och positivt.
Karlstad En mycket klar struktur, men samtidigt högt i tak.
96-10-30
Centralsjukhuset 2 2 2 2 3 3 1 En klinik med stort upptagningsområde med mycket stort allmänt
i Kristianstad, patientunderlag som ger möjlighet för en bred utbildning med per-
Sjukhuset i sonlig handledning att utvecklas. Den nu föreliggande specialist-
Hässleholm staben något i underkant. Mycket gott utbildningsklimat.
96-10-30
Östra sjukhuset, 2 2 2 1 2 2 0 En verksamhet som präglas av stora, kontinuerligt pågående struk-
Göteborg turförändringar vars konsekvenser för utbildningsklimatet av ST-
96-12-03 läkare är svårt att överblicka. Höga ambitioner från studierektorerna 

bidrar till att utbildningsklimatet är relativt bra trots stor press i det
kliniska arbetet.

Vrinnevi- 2 2 3 2 3 2 1 Bra, generöst utbildningsklimat. Mycket handledningsminded, före-
sjukhuset dömlig handledningsstruktur. Välskött landsortsklinik. Närheten till
i Norrköping universitetssjukhuset utnyttjas dock inte vilket enkelt skulle kunna
96-12-16 leda till påtaglig ökning och avundsvärd kvalitet i utbildningsmöjlig-

heterna.
Norrlands 3 3 2 3 3 3 1 Mycket välskött enhet som på ett kvalitativt högtstående sätt svarar
Universitets- mot de krav man kan ställa på en ST-utbildning. Smärre skönhets-
sjukhus, fläckar framför allt gällande lokalfrågor och kringresurser. Enheten
Umeå kan varmt rekommenderas för psykiatrisk specialistutbildning.
97-01-14



SU/ 2 2 1 2 2 3 1 Universitetsklinik med brett utbud av teoretisk utbildning och forsk-
Sahlgrenska, ning. Genomgångna och pågående organisationsförändringar ska-
Göteborg par vissa brister. Motåtgärder är insatta och kliniken är i positiv ut-
97-01-17 veckling. Man har relativt nystartad handledning och har utsett två

studierektorer. Lokalerna är otillräckliga och delvis slitna.
Ängelholms 2 3 3 2 3 3 0 Välstrukturerad klinik med högt utbildningsansvar.
sjukhus,
Ängelholm
97-02-28
Länssjukhuset 2 1 3 2 2 2 1 Kliniken kan med sitt breda patientunderlag ge en i huvudsak full-
i Kalmar, ständig specialistutbildning men förbättring kan ske i processen 
Kalmar med utseende av studierektor på kliniken och beaktande av be-
97-04-29 hovet av att utbildningen skall ge en bred allmän kompetens innan

subspecialisering sker. Behov av fler specialisttjänster föreligger.
Kristinehamns 2 1 3 3 3 2 0 En trevlig och välfungerande landsortsklinik som väl lämpar sig för
sjukhus, ST-utbildning.
Kristinehamn
98-04-29
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Tabell XIII . Psykiatri. Resultat av inspektioner genomförda under 1996–1998 (forts).

Struktur Process

A B C D E F G

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

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Tabell XIV. Internmedicin. Resultat av inspektioner genomförda under 1996–1997.

Struktur Process

A B C D E F G

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

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Lasarettet i 3 2 2 2 1 2 1 Bred och bra verksamhet. Tendens till hierarkiskt klimat.
Helsingborg
96-11-04
Borås lasarett, 3 3 2 2 2 2 0 God bredd parad med positivt utbildningsklimat.
Borås
96-12-02
Ängelholms 3 3 2 2 3 2 0 Bibehållen internmedicinsk bredd parad med grenkompetens.
sjukhus, Mycket positivt och generellt utbildningsklimat.
Ängelholm
96-12-05
Mora lasarett, 3 2 3 2 2 2 0 Kliniken ger en god utbildning i specialiteten allmän internmedicin
Mora genom en bred allsidig utbildning vid den egna kliniken kombinerad
96-12-12 med väl planerad sidoutbildning vid länssjukhus och regionsjukhus.

Förbättring behövs beträffande studierektorsfunktion, i viss mån
även övrig handledning.

Oskarshamns 2 2 2 2 2 2 1 Bred verksamhet, läkarstab i underkant. Bra ST-planering, gott
sjukhus, klimat, men formaliserade funktioner i handledningen saknas. Bra
Oskarshamn samverkan med läns- och universitetssjukhus. Betydande veten-
96-12-16 skaplig verksamhet.
Sjukhuset 2 2 2 2 2 2 1 Bred verksamhet där ST-läkarna stimuleras till ansvarstagande.
i Hässleholm Innovativa ST-tjänster för dubbelspecialisering och vetenskaplig
97-01-27 skolning tillsammans med Malmö. Brister i formell utbildnings-

process finns.
Östersunds 2 3 2 2 2 1 0 Kliniken har en god bredd när det gäller samtliga subspecialiteter
sjukhus, och är därför en lämplig utbildningsplats för såväl AT- som ST-
Östersund läkare. Det stora problemet är den höga arbetsbelastningen där
97-02-05 vare sig läkare under utbildning eller handledare kan reservera så

mycket tid som man önskar för utbildning och handledning.
Positiva handledare.

Länssjukhuset, 3 2 3 3 3 2 0 Kliniken ger en god utbildning i specialiteten allmän internmedicin
Gävle/ vid den egna kliniken, kombinerad med synnerligen väl planerad
Sandviken, sidoutbildning vid länssjukhus och regionsjukhus. Kommer att
97-02-11 vinna på fusionen med Sandviken.
Norrlands 3 3 2 2 2 3 1 Kliniken kan ge en allsidig utbildning med gott utbildningsklimat.
Universitets- Bristande datortillgång.
sjukhus,
Umeå
97-04-14
Kärnsjukhuset 3 3 3 3 3 3 1 Kliniken kan erbjuda en fullständig specialistutbildning i allmän
i Skövde invärtesmedicin. På kliniken råder ett mycket positivt klimat för
97-04-15 utbildning, som uppskattas mycket av tjänstgörande ST-läkare.
Lasarettet 3 3 3 2 3 3 1 Kliniken erbjuder en bred och allsidig utbildning i invärtesmedicin
i Norrköping av engagerade specialister. Utbildningsklimatet upplevs som
97-04-16 positivt. Särskild tid borde avsättas för studierektorsfunktionen.

ST-läkarnas tjänstgöringsprogram är inte särskilt väldokumente-
rade vad gäller utbildning och uppnådda mål. Bra med rotations-
tjänstgöring inom klinikens olika enheter.



Tabell XIV. Internmedicin. Resultat av inspektioner genomförda under 1996–1997 (forts).

Struktur Process

A B C D E F G

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

Sjukhus samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Nyköping 2 2 2 2 3 1 0 Verksamheten allsidig med brett patientklientel och korta konsult-
97-04-22 vägar. Lokaler samlade och moderna. Sparsamt med facklitteratur

och datorer. Handledarutbildning under utveckling. God stämning.
Visby lasarett, 3 3 3 3 2 3 0 Bred och god utbildning och en positiv inställning. Bra tillgång till
Visby bibliotek och datakommunikation. Saknas övergripande handledar-
97-04-23 funktion medförande att vissa subspecialiteter ej fullt utnyttjas.
Länssjukhuset 3 3 3 2 3 3 0 Kliniken har mycket goda möjligheter att ge fullständig specialist-
i Kalmar utbildning och genomför detta på ett utmärkt sätt. Det finns
97-04-24 utrymme för förbättringar av handledarrollen samt möjligheterna att

bedriva forskning och utvecklingsarbete.
Länssjukhuset 3 3 3 3 2 3 1 En modern, välutrustad enhet som kan erbjuda komplett huvud- och
Ryhov, sidoutbildning med föredömlig handledning, uppföljning och tydliga
Jönköping ST-kontrakt. Ekonomisk nedskärning och hög arbetsbelastning
97-05-05 påverkar tyvärr ST-läkarnas möjligheter negativt att tillvarata sjuk-

husets utrustning och kompetens i sin specialistutbildning.
Södersjukhuset, 2 3 3 2 3 3 0 Stort upptagningsområde och en väl sammansatt läkarstab
Stockholm medger möjlighet till bred internmedicinsk utbildning. Positivt
97-12-08 utbildningsklimat med strukturerad utbildning och personliga hand-

ledare. Behov av handledarutbildning. Studierektor bör tillsättas.
Bra arbetsrum för ST-läkare. Bra intern utbildning och väl tillgodo-
sedd extern utbildning.

Universitets- 1 3 3 1 2 3 1 Kliniken har ett stort antal kompetenta specialister med positiv
sjukhuset i attityd till utbildning. Praktisk handledning och teoretisk utbildning
Linköping fungerar väl. Verksamhetens uppsplittrade organisation och brister
97-09-23 i samlat handledaransvar innebär risker för att ST-läkare som får

hela sin utbildning i allmän internmedicin vid kliniken inte får en till-
räckligt allsidig erfarenhet av allmän internmedicin.
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• Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått  en  efterföljare: ”Kvin-
norna och  männen bakom syndro-
men” med 70 artiklar som publice-
rats i Läkartidningen under perio-
den 1990–1996.Den tar upp namn
som Asperger, Bichat, Fanconi och
Waldenström. Här finns också män
”bakom metoden”, exempelvis
Doppler och Röntgen.

• Denna bok omfattar 248 sidor och
är rikt illustrerad, även med färgbil-
der. Därtill finns en sammanställ-
ning (i förminskat utförande) av de
uppskattade tidningsomslag som
hör till serien. Priset är 190 kronor +
porto (60 kronor).
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