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I SPUR-allmänmedicin ingår för
närvarande ett tjugotal aktiva inspektö-
rer. Den formella uppgiften för en in-
spektör är att bedöma en primärvårds-
enhets förutsättningar att bedriva spe-
cialistutbildning i allmänmedicin. Efter
avstämning med den inspekterade en-
heten ger granskarna (oftast två tillsam-
mans) poäng med kommentarer, vilka
publiceras i Läkartidningen.

SPUR-logon syns allt oftare i annon-
ser för ST-tjänster och granskningspro-
tokollet är tillgängligt för dem som öns-
kar bilda sig en uppfattning om en utan-
nonserad ST-tjänst. Genomförd SPUR-
inspektion visar att en enhet månar om
utbildningen och är därför rekryterings-
befrämjande oavsett poängsumman. 

Nya formulär
De specialitetsgemensamma grund-

principerna för SPUR-inspektion gäller
även för allmänmedicin, men då primär-
vården strukturmässigt skiljer sig från
sjukhusklinikerna har SFAM tagit fram
modifierade granskningsformulär efter
allmänmedicinska behov. De i denna
omgång granskade vårdcentralerna är
bedömda enligt de nya formulären.

En viss del av den allmänmedicinska
vidareutbildningen är förlagd till sjuk-
huskliniker och för att bli allsidig måste
granskningen även involvera dessa.
Detta åstadkoms med intervjuer av ut-
bildningsläkarna samt med särskilda
frågeformulär till utbildningsansvariga
läkare vid sidoutbildningsklinikerna.

Sättet att bedriva det livslånga läran-

det kan påverkas och utvecklas under
specialistutbildningen. Häri ingår kon-
tinuerlig utvärdering och återföring, vil-
ket kan åstadkommas med hjälp av
handledarstöd och med användande av
de evalueringsinstrument som ingår i
specialistexamen. 

I granskningsproceduren ingår där-
för inte bara att medvetandegöra brister
i utbildningsinnehållet utan också att
diskutera principerna för kontinuerlig
professionell utveckling (eng. CPD,
continuing professional development).
Granskarna försöker därvid lyfta fram
idéer och förbättringsförslag med an-
vändande av SWOT-analysmetoden
(eng. Strengths – Weaknesses – Oppor-
tunities – Threats), och kommer att fun-
gera som konsulter som stimulerar till
nytänkande och utveckling.

Finansiering
Många specialistföreningar strävar

efter regelbundna inspektioner av samt-
liga kliniker med utbildningsläkare. Pri-
märvården är annorlunda uppbyggd och
består av totalt cirka 1 000 vårdenheter
som är betydligt mindre än sjukhuskli-
nikerna. Detta gör det omöjligt för de in-
spektörer som finns idag att granska
alla. Kostnaden för inspektionen (f n
15 000 kr) utgör dessutom en hög utgift
för en liten enhet. 

Det är därför vanligt att inspektioner-
na i primärvården finansieras med cen-
trala utvecklingsmedel och från FoU-
enheter. Primärområdeschefer tar
ibland kontakt för att diskutera inspek-

tion av några få, strategiskt utvalda
vårdcentraler men initiativet till gransk-
ning kommer oftast från vårdcentrals-
chefer och studierektorer och ibland
även från handledare och ST-läkare.

Högre krav i England
Vid jämförelse med andra länder har

Sverige relativt låga ambitioner vad gäl-
ler genomförandet av specialistutbild-
ningen. 

I England har de personliga handle-
darkvalifikationerna stor betydelse. En
engelsk allmänläkare som vill bli hand-
ledare för blivande specialister måste
genomgå handledarkurs och godkännas
av ett s k deanery beträffande mottag-
ningens utbildningsförutsättningar och
personliga kvalifikationer, vilka sedan
omprövas vartannat år. På detta sätt blir
det både attraktivt och statusfyllt att
vara handledare. 

Rimligen borde vi väl även i vårt land
kunna kräva att ett primärvårdsområde
på ett eller annat sätt blivit SPUR-in-
spekterat och godkänt för att få bedriva
specialistutbildning. 

Resultatet av SPUR-inspektion 
för allmänmedicin enligt ny modell

Författare
GÖSTA ELIASSON

nationell fortbildningssamordnare,
Svensk förening för allmänmedicin,
SFAM.

SPUR är namnet på Sveriges läkarförbunds
och Svenska Läkaresällskapets  stiftelse för
utbildningskvalitet.

Tabell IV. Dermatologi och venereologi. Resultat av inspektioner genomförda under 1999-2000.

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

Region- 3 3 3 3 3 3 0 Väl sammanhållen klinik med god organisation och mycket gott 
sjukhuset i utbildningsklimat.
Örebro
99-11-11

Huddinge 2 3 3 2 2 1 1 Varierat patientmaterial, god tillgång till specialistkolleger och 
sjukhus adekvat utrustning. ST planerad men ej i detalj programmerad. 
99-11-16 Gott utbildningsklimat med handledare. Vissa brister i teoretisk 

utbildning. Möjlighet till forskarutbildning.

Universitets- 3 3 3 2 3 3 1 God miljö och positiv anda. Gott omhändertagande av ST-läkare 
sjukhuset i vilket framkommer vid samtal med samtliga läkare under utbild-
Lund ning. Viktigt är dock att påpeka att under utbildningen bör den kli-
00-01-27 niska delen omfatta minst 50 % av tiden. Positiv attityd till egna 

forskningsprojekt.

Länssjukhuset 3 3 3 2 3 3 1 Positiv attityd till forskningsarbete. Planering för formaliserad 
Ryhov, forskningsverksamhet med universitetssjukhuset i Linköping på-
Jönköping går. Goda möjligheter för utvecklingsarbete på kliniken, i vilket 
00-04-25 ST-läkaren deltar.
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Tabell I. Allmänmedicin. Resultat av inspektioner genomförda under 1999–2000.

Struktur Process

A B C D E F G

Utrust- Utbild- Teo-
Vårdcentral Verk- Läkar- ning, Organi- nings- retisk Forsk-
ort samhet stab lokaler sation klimat utbildn ning Kommentar

Nora VC, Nora 3 2 3 2 2 3 0 Vårdcentralen har en bred, allsidig och allmänmedicinskt inriktad 
99-06-04 verksamhet med utbildningsintresserade och handledarutbildade

kolleger. Kvaliteten på sjukhusutbildningen har vissa brister, men 
hemvändardagarna skapar förbättringsmöjligeter.

Örnäsets VC 3 3 2 2 3 2 0 Vårdcentralen har en bred och allsidigt inriktad verksamhet med ut-
Luleå bildningsintresserade och handledarutbildade kolleger. Kvaliteten
99-06-08 på sjukhusutbildningen har brister, men kravspecifikationer kan för-

bättra detta. Ledarskapsutbildning bör planeras.

Fellingsbro VC 2 1 2 2 2 2 0 Vårdcentralen har en bred och allsidig verksamhet med utbildnings-
Örebro intresserad och handledarutbildad chöl. Vakansproblem. Kvaliteten
99-08-16 på sjukhusutbildningen har vissa brister, men hemvändardagarna

skapar förbättringsmöjligheter.

Hortlax VC 3 3 2 2 3 2 0 Vårdcentralen har en bred och allsidigt inriktad verksamhet med 
Piteå utbildningsintresserade och handledarutbildade kolleger. Kvaliteten
99-08-30 på sjukhusutbildningen har brister, men kravspecifikationer kan 

förbättra detta. Ledarskapsutbildning bör planeras.

Torvalla HC 3 2 2 2 3 3 0 En hälsocentral med bred verksamhet, god utrustning och bra hand-
Östersund ledning i ett positivt utbildningsklimat. Potential finns för fortsatt
99-09-09 utveckling.

VC Noltorp 3 3 3 2 3 3 1 Allsidig verksamhet, god kompetens samt ett stort engagemang och
Alingsås grundlig erfarenhet av handledning, undervisning och fortbildning. 
99-10-13 Den kan i många avseenden ses som ett föredöme för andra vård-

centraler med ST-utbildning men har ändå möjligheter till fortsatt
utveckling.

Tallhöjdens VC 2 3 2 2 3 3 0 Tallhöjdens vårdcentral har en allsidig verksamhet. Läkarstabens
Södertälje kompetens är hög. Utbildningsklimatet är i vissa avseenden unikt bra.
99-11-04 Forskning bedrivs ej.

VC Hertig Knut 2 3 2 2 3 2 1 Stort intresse för utbildning. Kompetensen för FoU är mycket hög. 
Halmstad Negativa bitar är trångboddhet och tidspress. Det behövs mer tid för
99-12-07 självstudier, ledarskap, administration och ekonomi. Fler hem-

vändardagar är önskvärt.

Kvartersaukten 3 3 2 2 3 3 1 Kvartersakuten Matteus erbjuder en mycket god utbildningsmiljö för
Matteus AT- och ST-läkare.
Stockholm
99-12-14

Läkarstationen 2 2 2 1 2 1 0 Vårdcentralen Brunnsgården har en stark vilja att utbilda bra allmän-
Brunnsgården läkare, men nuvarande ST-läkare är den första som får sin specia-
Karlshamn listutbildning här och utbildningsrutinerna är ännu ej fullt utbyggda.
99-12-17 Handledaren måste snarast påbörja handledarutbildning. Brunns-

gården är väl lämpad till att genomföra specialistutbildning i allmän-
medicin, då man besitter ett gott utbildningsklimat. Vissa brister finns,
men det finns god vilja att komma till rätta med dessa.

Vårdcentralen 2 2 2 2 2 2 Ambitiöst program för ST. Välutrustad vårdcentral med hög kompe-
Samariten tens. Intresserad ledning. Engagerad handledning. Brister i sidout-
Karlshamn bildningen. Bedömning gjord i tidigt skede av första ST-tjänstgö-
00-03-03 ringen vid vårdcentralen. Utveckling och ambition pekar i riktning mot

poäng 3 inom de flesta områdena.

Kärra VC 3 3 3 2 3 2 1 Vårdcentralens läkare uppvisar en hög klinisk kompetens med en
Hisings-Kärra uppmuntrande och stimulerande inställning till specialistutbildning.
00-04-07 Det allmänmedicinska innehållet inom specialistutbildningen kan

stärkas och handledarskapet ytterligare struktureras.

Morö Backe VC 2 3 3 2 2 2 0 Morö Backe vårdcentral är en välutrustad mottagning med stort 
Skellefteå utbildningsintresse hos läkarna och allmänt positivt utvecklingsklimat
00-05-09 i hela personalen. Svagheter gäller huvudsakligen sidoutbildningen,

med bristfällig kontakt mellan huvudhandledare på vårdcentralen 
och handledare på sjukhusklinikerna.

Vårdcentralen 2 3 2 2 3 2 1 Utbildningen avseende uppläggning, klimat, teori och forskning ligger
Eksjö på hög nivå.  Utbildningen i barnaårens förlopp och sjukdomar  
00-05-18 kan förbättras. Kvaliteten varierar beträffande sidoutbildnings-

klinikerna.
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Tabell II. Barn- och ungdomsmedicin. Resultat av inspektioner genomförda under 1999–2000.

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

Sundsvalls 3 2 3 2 2 3 0 Länsklinik med goda möjligheter att erbjuda en fullgod ST-utbildning
sjukhus under handledning. Utbildningens kvalitet god men pga täta jourer
99-09-13 och tjänstgöring som jourersättare kontinuitetsbrist i utbildningen.

Goda ambitioner och pågående förbättringsarbete med ST-
utbildningen.

Universitets- 3 3 1 2 2 3 1 Förutsättningar finns för en fullständig specialistutbildning av god
sjukhuset i kvalitet men en del brister föreligger. Flertalet av dessa bör med
Lund förhållandevis enkla åtgärder kunna förbättras.
99-09-15

NU- 3 3 3 2 2 2 0 Kliniken kan erbjuda en allsidig och bred ST-utbildning, men struk-
sjukvården turförändringar i Landstinget har menligt påverkat arbetsklimatet.
99-10-21 Goda ambitioner finns och om planerade åtgärder genomförs borde

mycket god kvalitet kunna uppnås.

Länssjukhuset 2 3 2 2 3 3 0 En mycket välutrustad klinik som särskilt det senaste året skapat 
Halmstad mycket goda förutsättningar för en bra specialistutbildning. Ett något
00-01-13 bättre utnyttjande av patientunderlaget vid profilerade mottagningar

önskvärt.

Skellefteå 2 2 2 3 3 3 0 Kliniken är liten men utnyttjar patientunderlaget väl. Utrymme för 
lasarett förbättringar finns dock. Lokaler välplanerade men kan ej utnyttjas 
00-01-27 fullt pga »sjukhus»-problem. Kompletterande utbildning sker vid 

regionklinik.

Gällivare 2 2 3 2 3 2 0 Mycket liten barnklinik med otillfredsställande möjligheter att ge en
sjukhus fullständig utbildning. God baspediatrik och bra sidoutbildning i 
00-01-27 barnpsykiatri kan erbjudas med tre års kompletterande utbildning

vid regionklinik. Framtida vakanser kan äventyra ST-utbildningen.
Ett länsövergripande/regionövergripande samarbete är önskvärt 
för klinikens existens.

Drottning 3 3 1 1 2 2 1 Sjukhusets många specialister med bred kompetens och hög 
Sivias barnklinik vetenskaplig standard ger mycket goda förutsättningar för en 
Göteborg ST-utbildning av hög kvalitet. Uppdelning i många verksamhets-
00-02-07 områden medför dock svårigheter att ge bra utbildning inom viktiga 

områden. En övergripande samordning av hur ST-utbildning ska 
organiseras och åtgärder för att minska den mycket tunga jour-
bördan skulle förbättra utbildningen.

Nyköpings 2 1 3 3 2 3 0 BUK i Nyköping erbjuder en relativt unik miljö/förutsättningar för 
lasarett ST-utbildning. Bred allmänpediatrisk bas i patientunderlag och
00-04-13 kompetens, en ST på sex specialister och mycket låg jourbörda. 

Välplanerad  kompletterande tjänstgöring på annan ort. Gott utbild-
ningsklimat i en lokalmässigt ovanligt väl sammanhållen klinik.

Tabell XV . Urologi. Resultat av inspektioner genomförda under 1999–2000.

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

Region- 3 3 3 3 3 3 1 Den urologiska regionkliniken i Örebro erbjuder en mycket
sjukhuset i god och allsidig specialistutbildning i urologi omfattande
Örebro alla de moment som anges i målbeskrivningen.
99-09-10

Universitets- 2 2 2 2 2 3 1 Den urologiska universitetskliniken i Linköping
sjukhuset i tillsammans med kliniken i Norrköping erbjuder en bra 
Linköping och specialistutbildning i urologi. I viss mån inkräktar
Vrinnevisjuk- rutinverksamheten på utbildningstillfällen i Linköping. ST-
huset i läkarna tjänstgör vid båda klinikerna. Utbildningsklimat och
Norrköping teoretisk utbildning är bra.
99-10-29

Universitets- 3 3 3 3 3 2 1 Malmökliniken har både ramverket för en god urolog-
sjukhuset utbildning och kapacitet och intresse för att genomföra en
MAS, Malmö mycket god skolning av blivande urologer.
99-11-19

SU/ 3 3 2 2 3 3 1 Den urologiska kliniken vid SU erbjuder en mycket god och
Sahlgrenska mångsidig specialistutbildning i urologi. Vissa moment kan
Göteborg dock förbättras och den utomordentligt positiva
00-03-10 inställningen vid klinken torde utgöra en utmärkt

förutsättning för detta.
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Tabell III. Barn och ungdomspsykiatri. Resultat av inspektioner genomförda under 2000.

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

Regionsjukhuset 3 3 3 3 3 3 1 Stor och väl differentierad klinik, god specialisttillgång, välfungeran-
i Örebro de handledningsstrukturer, hög utbildningsnivå och mycket gott ut-
00-03-03 bildningsklimat.

Mälarsjukhuset 2 1 3 2 3 2 1 Medelstor klinik med goda förutsättningar för ST-utbildning och med
Eskilstuna positivt utbildningsklimat. Sjukhuset kan ge fullständig ST-utbild-
00-03-30 ning, dessutom ryggsäckspengar som möjliggör inblick i subspecia-

liteter på andra orter. Dock för få specialister i nuläget.

Beroende- 1 1 2 2 3 2 0 En högt specialiserad klinik där ST-utbildningen i huvudsak genom-
centrum Nord förs i samarbete med andra BUP-kliniker. Kliniken torde vara spjut-
Maria Ungdom spets inom missbruksvården för ungdomar i Sverige och lämpar sig 
Stockholm som tilläggserfarenhet för många BUP-ST-läkare. Verksamheten 
00-03-30 bör dock snarast överföras till den barnpsykiatriska verksamheten i 

Stockholms län.

Tabell V. Endokrinologi. Resultat av inspektioner genomförda under 1999. 

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 3 3 3 1 Utbildningen utmärks av mycket god kompetens och positivt utbild-
sjukhus nings- och forskningsklimat. Handledare för forskning och utbildning
99-10-27 är åtskilda. Sjukhuset har möjlighet till komplett utbildning inom 

specialiteten. Komplettering bör ske beträffande ST-läkarnas ut-
bildning i omhändertagande av diabetes vid graviditet.

Tabell VI . Geriatrik. Resultat av inspektioner genomförda under 1999.

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 2 2 2 2 3 1 Kliniken präglas av en mycket god och allsidig geriatrisk verksam-
sjukhuset het. Vissa brister finns t ex vad gäller handledning, lokaler och 
Uppsala tjänstgöringsprogram. Mycket gott utbildningsklimat.
99-11-11

Tabell VIII. Infektion. Resultat av inspektioner genomförda under 2000.

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

Helsingborgs 2 2 3 2 3 3 0 Strukturen motsvarar ett länssjukhus. Specialistutbildningen bör 
lasarett därför kompletteras med minst 6 månaders infektionstjänstgöring 
00-02-07 vid annat större sjukhus. Även utbildningen i bakteriologi måste ske 

vid annat sjukhus. ST-tjänstgöringen är väl strukturerad med regel-
bunden handledning och utbildningsklimatet är mycket gott.

Visby lasarett 2 2 3 2 3 2 0 Strukturen motsvarar ett länssjukhus. Kliniken är en integrerad in-
00-03-21 fektions-/lungmedicinsk klinik. Pga begränsat patientunderlag bör 

specialistutbildningen kompletteras med ett års infektionstjänstgö-
ring vid regionsjukhus. Även utbildningen inom klinisk mikrobiologi 
måste ske vid annat sjukhus. Utbildningsklimatet vid kliniken är 
mycket gott.

Mälar- 2 3 3 2 3 3 0 Strukturen motsvarar ett länssjukhus.
sjukhuset, ST-tjänstgöringen är väl strukturerad med regelbunden handledning
Eskilstuna och utbildningsklimatet är mycket gott.
00-05-02

Borås lasarett 2 3 3 2 3 3 1 Strukturen motsvarar ett länssjukhus. Utbildningsklimatet är mycket 
00-10-02 gott. Vid kliniken pågår forsknings- och utvecklingsarbete.
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Tabell VII . Hematologi. Resultat av inspektioner genomförda under 1999–2000.

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 2 3 3 1 Kliniken har mycket god utbildningskapacitet och gott utbildnings-
sjukhuset, klimat och kan ge en mycket effektiv specialistutbildning i hema-
Uppsala tologi. Brister vad beträffar lokaler och tjänstgöringens uppläggning 
99-09-23 kommer att påverkas av planerade förändringar i lokal och struktur.

Universitets- 3 2 3 2 3 3 1 Kliniken har goda förutsättningar för en allsidig specialistutbildning i 
sjukhuset i hematologi. Underbemanning i nuläget medför försämrade möjlig-
Linköping heter för handledning men bör kunna avhjälpas i framtiden.
99-11-16

Uddevalla 3 2 2 2 2 3 0 Kliniken har ett gott utbildningsklimat, och kan ge en god och allsidig
sjukhus utbildning i hematologi. Kompletterande sidoutbildning, framför allt 
99-11-26 inom transplantationsverksamhet, kan ske på näraliggande region-

sjukhus. En nackdel är att antalet specialister i hematologi är i 
underkant.

Borås lasarett 3 2 2 2 2 2 0 Kliniken har ett gott utbildningsklimat och kan ge en god specia-
99-11-25 listutbildning i hematologi. Nödvändig kompletterande utbildning 

inkl tjänstgöring inom laboratoriedisciplin(er) kan ske vid närbeläget
regionsjukhus. En nackdel även ur utbildningssynpunkt är att antalet
specialister är i underkant.

Regionsjuk- 3 2 3 1 3 3 1 Utmärkt arbets- och utbildningsklimat, bra lokaler. Tyvärr alltför stor
huset jourbörda, och arbetsbelastning begränsar utbildningsmöjligheterna
i Örebro, framför allt vad det gäller självstudier.
99-12-16

Falu lasarett 2 3 2 2 3 2 0 Kliniken erbjuder en allsidig utbildning i hematologi med en struktu-
00-02-23 rerad randutbildning på universitetssjukhus. Positivt utbildnings-

klimat med stora möjligheter att delta i kurser och konferenser. 
Informell hematologbakjourslinje vilken bör formaliseras med tanke
på den omfattande verksamheten.

S:t Görans 2 2 1 2 2 3 0 Kliniken har ännu inga inrättade utbildningstjänster i hematologi.
Sjukhus AB Bred hematologisk verksamhet och gott utbildningsklimat. Komplet-
Stockholm terande sidoutbildning, framför allt inom hematologisk intensivvård, 
00-03-20 kan ske på näraliggande sjukhus. Antalet specialister i hematologi 

bör utökas för att kunna tillgodose välfungerande handledning.

Blekinge- 2 3 2 2 3 2 1 Kliniken har ett gott utbildningsklimat, och kan trots vissa formella 
sjukhuset brister ge en god och allsidig utbildning i hematologi. Nödvändig 
Karlshamn/ kompletterande utbildning, framför allt inom transplantationsverk-
Karlskrona samhet, men även för att möjliggöra kontakt med sällsyntare blod-
00-06-07 sjukdomar, kan ske på relativt näraliggande regionsjukhus.

Tabell X. Klinisk fysiologi. Resultat av inspektioner genomförda under 1999.

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

Söder- 2 2 2 1 2 1 1 Stor kvantitativ ST-utbildning men kvaliteten bör kunna förbättras 
sjukhuset, genom handledarutbildning och schemaläggning av handledarsam-
Stockholm tal och tid för självstudier i fysiologi. Sedan föregående inspektion 
99-10-26 1995 har denna tid avsevärt reducerats pga ökad sjukvårds-

belastning.

Karolinska 2 1 2 2 2 2 1 Sedan föregående SPUR-inspektion 1995 har både struktur och 
sjukhuset, process förbättrats för ST-utbildningen. Efter handledarutbildning 
Stockholm bör en god sådan kunna erbjudas vid Karolinska sjukhuset.
99-10-27

Danderyds 3 2 3 2 3 3 1 Sjukhuset erbjuder liksom vid föregående SPUR-inspektion 1995 en
sjukhus utmärkt och fullständig ST-utbildning i ett positivt utbildningsklimat.
99-10-28

S:t Görans 2 2 1 2 1 2 0 ST-utbildningssituationen har försämrats sedan föregående inspek-
sjukhus AB, tion 1995, m h t både struktur, process och forskning. Förbättring av 
Stockholm handledarresurser, bibliotek och arbetsmiljö krävs för att ge ST-ut-
99-11-09 bildningen en bättre kvalitet.

Huddinge 2 2 2 2 2 1 1 Jämfört med SPUR-inspektion 1995 mera positiv attityd till ST-ut-
sjukhus bildning. Hård rutinbelastning ger lite tid för självstudier i fysiologi. 
99-11-10 Schemalagd tid härför önskvärd, f ö erbjuds en god utbildning i 

klinisk fysiologi.
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Tabell IX . Internmedicin. Resultat av inspektioner genomförda under 1999–2000.

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/ 2 2 1 1 2 3 1 Bred verksamhet där rotationen mellan grenspecialiteterna är för
Sahlgrenska dåligt fungerande för att målbeskrivningen skall kunna uppnås. 
Göteborg Välfungerande akutvårdsavdelning täcker dock en del av
99-10-05 bristerna. Ett positivt utbildningsklimat råder men handledarfunk-

tionen skulle kunna förbättras om fler handledare genomgick hand-
ledarutbildning. Dåligt tillgodosett med arbetsrum och datorer för
ST-läkarna.Välfungerande teoretisk utbildning och positiv attityd till
forskning. ST-läkarna kan användas mer i administrativt arbete.

SU/ 3 2 2 3 2 3 0 Bred verksamhet där samtliga grenar av internmedicinen är 
Mölndal representerade eller kan fås med lätthet. Mycket välplanerade ut-
99-10-06 bildningsprogram med väl känd målbeskrivning.Positivt utbildnings-

klimat med studierektor och handledare åt alla. Ytterligare för-
bättring skulle fås om alla handledare genomgick handledarut-
bildning. Vissa ST-läkare saknar egna arbetsrum.  ST-läkarna kan
användas mer för administrativa uppgifter. Planerad handledd 
öppenvårdsmottagning bör eftersträvas.

SU/Östra 2 2 2 2 2 3 1 Bred internmedicinsk verksamhet där samtliga delar kan tillgodoses 
Göteborg genom tjänstgöring inom sjukhuset och Sahlgrenska. Bättre 
99-10-06 struktur och rotation inom och mellan SU-sjukhusen bör eftersträ-

vas. Positivt utbildningsklimat med studierektor och handledare, 
dock har inte alla genomgått handledarutbildning. Genomförd hand-
ledarutbildning skulle kunna bredda handledarfunktionen. De
arbetsrum som finns är bra och ändamålsenliga med skrivbord och 
datorer men några ST-läkare saknar rum. Tänstgöringsplaner finns.
Bra teoretisk utbildning och hög forskningsintensitet. ST-läkarna kan
användas mer för administrativa uppgifter. Utbildningsmottagningar
bör inrättas.

UMAS- 3 3 2 2 3 3 1 Medicinkliniken Malmö-Trelleborg har utarbetat ett unikt och väl
Trelleborg, genomtänkt system med en s k ST-pool där alla läkare erbjuds 
Malmö, dubbelspecialitet med mycket god både bred baskunskap och 
Trelleborg fördjupning som kan leda till forskarutbildning.
99-10-28

Danderyds 2 2 3 1 3 3 1 Bred verksamhet där samtliga grenar av internmedicinen kan fås 
sjukhus genom rotation. Rotationen har dock fungerat alltför otillfreds-
00-03-22 ställande hittills men kan förhoppningsvis åtgärdas genom till-

sättandet av studierektor på kliniknivå. Bra lokaler med tillgång till 
skrivbord och datorer. Positivt utbildningsklimat och god stämning.
Handledarfunktionen kan förbättras ytterligare om fler handledare
genomgår handledarutbildning. Välfungerande teoretisk utbildning
och positivt forskningsklimat.

Lycksele 2 3 3 3 3 3 0 Mycket gott utbildningsklimat med en god arbetsmiljö och ett bra 
lasarett samarbete med alla kolleger och närhet till all kompetens men
00-04-04 med viss brist på formell struktur och dokumentation.

Lasarettet i 2 2 3 2 3 3 0 Bred internmedicinsk verksamhet som möjliggör fullgod
Motala specialistutbildning inom ämnet. Dock föreligger bemannings-
00-04-11 problem. Arbetslokalerna är bra. Tjänstgöringsprogrammen

bör preciseras och kopplas till utbildningsboken och målbeskriv-
ningen. Studierektor bör tillsättas. Positiv attityd till ST-utbildning.
Den teoretiska utbildningen på kliniken är bra.

Sundsvalls 3 3 3 2 3 2 0 Verksamhetens struktur möjliggör en fullständig och kvalitativt
sjukhus god specialistutbildning. Utbildningsprocessen är välstrukturerad
00-05-02 med hög ambitionsnivå. De brister som finns orsakas framför allt av

arbetsbelastning.

Sjukhuset i 3 2 2 3 3 3 0 Medicinkliniken Kristianstad har en väl genomtänkt strategi 
Kristianstad för den ST-utbildning som de erbjuder. Alla ST-läkare erbjuds 
00-05-03 dubbelspecialitet med mycket god både bred baskunskap och

fördjupning. Utbildningsklimatet är mycket positivt.

Västerviks 3 2 2 2 3 3 0 Medicinkliniken i Västervik har en verksamhet som väl uppfyller
sjukhus målbeskrivningen för utbildning av specialister inom allmän intern-
00-05-11 medicin. Handledare finns, men strukturerad plan under utbildnin-

gens gång saknas till stor del. Kliniken präglas av en ambitiös 
internutbildning och ett mycket positivt utbildningsklimat.

Mälarsjuk- 3 3 2 2 3 3 0 Medicinkliniken i Eskilstuna har höga ambitioner med utrustning 
huset och aktiviteter på regionsjukhusnivå. Mycket god vetenskaplig
Eskilstuna och pedagogisk kompetens inom läkarkåren. Positivt utbildnings-
00-05-29 klimat. Väl genomtänkt strategi för utbildning till dubbelspecialist.

Hela ST-utbildningen kan med fördel fullgöras inom kliniken.

Central- 3 3 2 2 3 3 0 Man har en väl genomtänkt strategi för utbildning av ST-läkare, 
lasarettet i där alla erbjuds dubbelspecialitet. Klinikens studierektor har avsatt
Västerås tid för denna syssla och ansvarar dessutom för utbildningen
00-09-25 av medicine kandidater vilket givit positiva synergieffekter bl a

i kontakten med regionkliniken. Kliniken kan erbjuda en god och
komplett utbildning inom såväl allmän internmedicin, som i den fort-
satta utbildningen till dubbelspecialist.
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Tabell XI. Klinisk neurofysiologi. Resultat av inspektioner genomförda under 1999.

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 3 2 3 3 1 Avdelningen för klinisk neurofysiologi vid Akademiska sjukhuset i 
sjukhuset Uppsala erbjuder utmärkt ST-utbildning, allsidig, genomtänkt och 
Uppsala välorganiserad. Den leder fram till specialistkompetens i klinisk 
99-10-12 neurofysiologi i enlighet med specialitetens målbeskrivning. Goda 

möjligheter till forskning finns. Utbildningsklimatet är synnerligen 
gott trots hög arbetsbelastning. Tillsättning av vakanta läkartjänster 
på kliniken torde ytterligare förbättra förutsättningarna för en redan 
idag på många sätt föredömlig ST-utbildning.

Tabell XII . Ortopedi. Resultat av inspektioner genomförda under 1999–2000.

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

Västerviks/ 2 3 3 3 3 1 0 Ortopedkliniken vid Oskarshamns och Västerviks sjukhus erbjuder 
Oskarshamns en god basutbildning inom ortopedi med garanterad kompletterande
sjukhus utbildning och sidoutbildning hos andra sjukvårdshuvudmän. Klini-
99-09-14 ken deltar i nationella kvalitetsregister och bedriver ett aktivt kvali-

tetssäkringsarbete. Strukturerad ortopedisk internutbildning för ST-
läkare saknas och bör organiseras snarast.

Nyköpings 2 2 2 2 3 2 0 En allsidig specialistutbildning på länsdelsnivå med goda möjlighe-
lasarett ter till operativ träning under god handledning. Utbildningsklimatet är
99-09-23 utomordentligt gott. Den teoretiska utbildningen behöver utvecklas. 

Det föreligger vissa lokalmässiga brister. Det är angeläget att ett 
strukturerat utbildningsprogram fullgörs. Detta bör definieras redan 
vid tjänstgöringens uppläggning.

Länssjukhuset 2 2 2 2 3 2 1 ST-utbildningen vid kliniken har nyligen strukturerats och flera bra 
Gävle- initiativ har tagits. Handledarsamtal saknas. Utbildningsklimatet är 
Sandviken gott, men den teoretiska internutbildningen kan förbättras. Vissa 
99-10-05 brister finns i handledning vid polikliniska operationer pga organi-

sationen med operationsverksamhet vid två olika sjukhus.

SU/ 3 3 2 1 2 2 1 SU/Sahlgrenskas ortopedklinik har höga ambitioner för ST-utbild-
Sahlgrenska ningen med bl a särskild studierektorstjänst. Handledare finns i till-
Göteborg räcklig omfattning, men alla har ännu inte funnit sin roll. Kliniken har 
99-10-12 genom sin storlek möjlighet att ge en bra utbildning genom rotation 

till olika sektioner. När sjukvårdsarbetets organisation bättre anpas-
sats till ST-läkarnas utbildningsbehov kommer SU/Sahlgrenska att 
kunna erbjuda en mycket bra ST-utbildning.

NU- 3 2 2 2 3 2 0 Kliniken har omfattande och bred verksamhet med goda förutsätt-
sjukvården ningar för utbildning. Program för internutbildning finns och alla har 
99-10-19 handledare men det föreligger vissa brister vad gäller handledarut-

bildning och utbildningsplaner. Detta uppvägs av ett gott allmänt ut-
bildningsklimat och det utvecklingsprogram som startats. 

Lasarettet 2 2 1 1 2 2 0 Med den kompletterande utbildning vid andra kliniker som förekom-
i Motala mer kan kliniken ge en fullvärdig specialistutbildning. Formalisering
99-11-26 av utbildningen för ST planeras. Goda initiativ rörande teoretisk ut-

bildning, förbättring av arbetslokaler och handledarutbildning är 
planerade. Samjour med kirurgkliniken försvårar utbildningen i akut 
ortopedi.

Borås 3 2 2 1 2 2 0 Verksamhetsinnehållet är rikt. Utbildningsklimatet är gott. ST-utbild-
lasarett ningen bör dock struktureras bättre. Rekommenderar att man inrät-
99-11-28 tar en studierektor, handledarna får handledarutbildning, rotation 

mellan olika teamen planeras, handledarsamtal samt intern och ex-
tern utbildning struktureras.

Länssjukhuset 3 2 2 1 2 2 1 Vid ortopedkliniken i Jönköping bedrivs ST-utbildning av god kvali-
Ryhov tet. Förbättringsutrymme finns vad avser formalia och teoretisk ut-
Jönköping bildning. En gynnsam och positiv utveckling har påbörjats och fort-
00-01-24 satt ST-rekrytering kan genomföras. Ett utmärkt AT-omhänderta-

gande borgar för en positiv framtida utveckling.
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Tabell XIII . Rehab och fysikalisk medicin. Resultat av inspektioner genomförda under 1999–2000.

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 3 2 3 3 3 2 0 Kliniken kan ge en fullständig specialistutbildning i rehabiliterings-
Gävle- medicin. Förutsättningar bör skapas för bevarad uthållighet t ex ge-
Sandviken nom flera specialister och stimulans till utökad ST-utbildning.
99-09-14

Danderyds 2 2 3 3 3 2 1 Kliniken kan i samverkan med andra rehabenheter i Stockholm ge
sjukhus en fullständig specialistutbildning i rehabiliteringsmedicin. ST-utbild-
99-09-16 ningsprocessen är välutvecklad och prioriteringen mot forsknings- 

och utvecklingsarbete pågår.

Rehabcentrum 3 2 3 2 2 2 1 Rehabcentrum i Lund har en omfattande verksamhet som ger möj-
Lund-Orup ligheter till bra utbildning inom samtliga rehabiliteringsmedicinska 
00-02-03 delområden. Kliniken är väl tillgodosedd vad gäller lokaler och ut-

rustning och har en erfaren och kunnig läkarstab.  Dagens beman-
ningssituation medför hög klinisk belastning på alla läkare. Detta på-
verkar möjligheterna till handledning och medverkan i utbildningen.

Borås lasarett 3 3 3 3 3 2 0 Kliniken kan ge fullständig specialistutbildning i rehabiliteringsmedi-
00-04-25 cin och är en mycket bra arbetsplats för ST-läkare.

Huddinge 3 2 2 3 3 2 1 Kliniken  erbjuder mycket bra specialistutbildning, som följer målbe-
sjukhus skrivningen. Utbildningen sker till största delen på Huddinge sjukhus
00-05-09 och kompletteras med tjänstgöring på andra enheter. Det finns stort 

engagemang och intresse för ytterligare förbättringar.

Falu lasarett 3 1 3 2 2 2 0 Kliniken kan i samverkan med andra sjukhus inom regionen ge full-
samt Smärtrehab ständig utbildning i rehabiliteringsmedicin. Det kliniska arbetet och 
vid Skönviks rehab utveckling av en stabil verksamhet som grund för ST-utbildning krä-
Säter ver snarast ytterligare specialistläkare inom rehabiliteringsmedicin. 
00-05-10 ST-utbildningen i rehabiliteringsmedicin präglas av god struktur och 

kvalitet och en hög ambition.

Norrlands 2 2 2 2 3 2 0 Rehabiliteringsmedicinsk verksamhet bedrivs på två enheter inom 
Universitets- två olika divisioner på NUS, smärtrehabilitering på rehabiliterings-
sjukhus medicin och neurologisk rehabilitering på neurorehab inom Neuro-
Umeå centrum. Enheterna tillsammans uppfyller kraven på specialistut-
00-05-29 bildning inom rehabiliteringsmedicin. Den vetenskapliga kompe-

tensen väntas inom kort förstärkas när professur och lektorat tillsätts.

Tabell XIV . Reumatologi. Resultat av inspektioner genomförda under 1999–2000.

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 2 2 3 3 1 Välfungerande klinik med mycket goda förutsättningar för ST-lä-
sjukhus karutbildning. Påtalade brister avseende tjänstgöringens upplägg-
99-10-18 ning bör kunna åtgärdas genom inrättande av adekvat studierek-

torsfunktion vid kliniken.

Spenshults AB 2 3 2 3 2 2 0 Verksamhet med mycket goda förutsättningar för ST-läkarutbild-
Oskarström ning. Påpekade smärre brister kan genom olika verksamhetsföränd-
00-03-07 ringar åtgärdas.

Tabell XVI . ÖNH. Resultat av inspektioner genomförda under 1999–2000.

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 2 1 2 2 3 2 0 Trots ett utmärkt utbildningsklimat med goda möjligheter
sjukhus till teoretiska studier och en engagerad handledning är
Piteå utbildningen ej så allsidig att målbeskrivningen kan
99-04-19 uppfyllas. En bidragande orsak härtill är det knapphändiga

patientunderlaget.

Länssjukhuset 2 3 3 3 2 2 0 En påtaglig förbättring har skett sedan tidigare inspektion,
Halmstad och kliniken klarar med all säkerhet ytterligare minst en ST-
99-11-22 läkare.

Falu lasarett 2 3 3 2 3 2 0 Kliniken, sjukhuset kan ge fullständig specialistutbildning
00-04-17 och utbildningsklimatet är mycket gott. Det föreligger dock
Re-inspektion en förbättringspotential i utbildningsprocessen.


