
❙ ❙ Under den femåriga utbildningen till
specialist utvecklas medicinsk kompe-
tens, färdigheter, värderingar och förmå-
ga till kommunikation. En förutsättning
för ett bra slutresultat är bra handledning
och att utbildningens struktur och pro-
cess är ändamålsenliga. I vissa länder,
bl a i Storbritannien, tillåts allmänläkare
handleda blivande specialister endast
om arbetsplatsen uppfyller fastställda
kriterier på utbildningskvalitet och
handledaren genomgår extern gransk-
ning med jämna mellanrum [1].

I Sverige har sedan cirka ett decenni-
um många enheter inom slutenvård och
primärvård SPUR-inspekterats, vilket
innebär frivillig extern granskning av en
kliniks eller vårdcentrals förutsättningar
att bedriva specialistutbildning [2]. In-
spektionen utförs av erfarna och för än-
damålet utbildade läkare. Tillsammans
med verksamhetschef, handledare och
ST-läkare analyserar och bedömer de ut-
bildningsmiljön i syfte att stimulera till
förbättringar av utbildningens struktur
(ändamålsenliga resurser) och process
(innehåll och utbildningsklimat). Där-
med bör också resultatet – läkarnas kom-

petens – bli bättre. Poängbedömningen
av alla SPUR-granskningar publiceras i
Läkartidningen [3].

Grunden för SPUR-granskning är an-
tagandet att inspektion medför förbätt-
rad utbildning av blivande specialister i
allmänmedicin. Någon analys av effek-
terna eller huruvida tillvägagångssättet
vid den nu tillämpade SPUR-modellen
är tillämplig för primärvården med dess
stora antal vårdcentraler har inte gjorts. 

Vi vill här diskutera en enkätunder-
sökning riktad till verksamhetschefer
och utbildningsansvariga vid vårdcen-
traler angående effekterna av SPUR-in-
spektion [4]. Vi föreslår en modifiering
av den nuvarande SPUR-modellen för
att den bättre skall passa till primärvår-
dens struktur.

Enkät till 14 inspekterade vårdcentraler
Verksamhetschefer eller utbildningsan-
svariga vid de fjorton vårdcentraler som
genomgick SPUR-inspektion under
åren 1999 och 2000 erhöll i april 2001
ett frågeformulär med åtta ja/nej-frågor
[4]. Svar inkom från samtliga vårdcen-
traler. Från två vårdcentraler kom svar
även från utbildningsläkare. Enkätsva-
ren skickades in anonymt.

Alla de 16 uppgiftslämnarna uppfat-
tade att inspektören hade satt sig väl in i
vårdcentralens förhållanden och att den
slutgiltiga rapporten inklusive poängbe-
dömningen gav en korrekt och rättvis
bild. Nästan alla (14 st) ansåg inspektio-
nen vara värd arbetet och kostnaden.
Man rekommenderar SPUR-inspektion
till andra vårdcentraler (15 st). 

När det gällde konkreta effekter på
utbildningskvaliteten varierade svaren.
De flesta (11 st) angav att strukturen på
utbildningen hade påverkats positivt,
framför allt vad gällde målbeskrivning-
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Kriterier för att få
maximala 3 poäng

STRUKTUR
A Verksamheten: Målbeskrivningens krav
kan uppfyllas genom tjänstgöring inom ett
begränsat geografiskt område och påsidout-
bildande enheter inom detta område.
B Läkarstab: Tillräckligt antal läkare med
tillräcklig kompetens (dimensioneringen av
antalet läkartjänster skall innebära att utrym-
me finns för utbildning, handledning och ut-
vecklingssamtal inom arbetstiden). Antalet
specialister överstiger antalet underläkare.
Handledande specialister har genomgått
handledarutbildning. Utöver bred klinisk
kompetens finns inom enheten bl a veten-
skaplig, administrativ och pedagogisk kom-
petens.
C Lokaler: Adekvata arbetslokaler (opera-
tion, lab, mottagning, avdelning, jourrum,
övriga arbetsutrymmen) och service (t ex av-
seende sekreterartjänster, bibliotek, littera-
tursökning och tidskrifter). Eget arbetsrum
med skrivbord och tillgång till PC/Mac för
ST-läkare.

PROCESS
D Tjänstgöringens uppläggning: Studie-
rektorer och utbildade handledare finns och
fungerar. Målbeskrivningen används, liksom
utbildningsboken. Tjänstgöringsprogram
upprättas, även för sidoutbildningen. Tjänst-
göringsprogrammet är tillräckligt preciserat
för att målbeskrivningens krav skall kunna
uppnås. Tidpunkt för utvecklingssamtal do-
kumenteras och det framgår hur avvikelser
från tjänstgöringsprogrammet hanteras.
Jourtjänstgöringen fungerar (ST-läkaren
skall självklart deltaga i jour, men jourverk-
samheten skall inte dominera så att jourkom-
pensationsuttaget blir oacceptabelt högt ur
utbildningssynpunkt = dagtjänstgöring).
E Utbildningsklimat: Samsyn överordnade
läkare/specialistläkare och ST-läkare. Plane-
ring för färdighetsträning. Utvecklingssam-
tal (minimum ett per termin). Utrymme och
acceptans för litteraturstudier. Schemalagda
handledarsamtal. Återkoppling, engage-
mang och gärna exempel på detta. Uppmun-
trande attityd till rotation till regionsjuk-
hus/universitetssjukhus för fördjupning och
fortsatt specialisering efter formellt uppnådd
specialistkompetens. Positiv inställning till
sidoutbildning.
F Teoretisk utbildning: Planerad extern ut-
bildning, som inkluderar specialitetsför-
eningens rekommendationer (SK-kurser, Lä-
karstämman, specialistföreningens möten,
internationell kurs/möte m m), tillhandahålls
minst fem dagar per termin. Regelbunden in-
tern utbildning minst en timme per vecka.
Avstämning av ST-läkarens studieverksam-
het görs. Utbildning i ledarskap och admi-
nistration ges.

Utförligare information om inspektionerna
finns hos SPUR.

SPUR-inspektion av vårdcentraler 

Specialistutbildningen blir bättre
men modellen bör modifieras
för att passa primärvården

Tillfrågade verksamhetschefer och utbildningsansvariga vid 14 SPUR-
inspekterade vårdcentraler uppfattar granskningen som relevant och
anser att den medfört förbättringar av specialistutbildningen. 
Granskning av specialistutbildningen inom allmänmedicin enligt
SPUR bör fortsätta.
Det stora antalet vårdcentraler i landet innebär problem varför
SPUR-modellen för allmänmedicin bör modifieras, t ex så att utbild-
ningens kvalitet granskas inom ett helt primärvårdsområde i nära
samarbete med dess studierektorer.
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ens användning, formalia kring utbild-
ningsplanerna och kvaliteten på det me-
dicinska biblioteket. Cirka en tredjedel
(5 st) ansåg att processen hade förbätt-
rats, främst vad gällde attityder till ut-
bildning med ökad förståelse och moti-
vation hos personalen, höjd status för
handledarna och uppmuntran till dem
som driver fortbildningsfrågor. En fjär-
dedel (4 st) svarade ja och knappt hälften
(7 st) nej på frågan om inspektionen
hade lett till ett bättre resultat, medan
fem uppgiftslämnare undvek att besvara
frågan. 

Av dem som svarade nej på någon av
frågorna om huruvida struktur, process
och resultat hade förbättrats (7 st) ansåg
samtliga att dessa varit bra redan före in-
spektion, och att även SPUR-inspektö-
rerna hade uppfattat det så. Två vårdcen-
traler konstaterade att SPUR-inspektion
har ett symboliskt värde och är en »bra
mätare på läget«, trots att den inte hade
medfört några omedelbara förändringar.

Störst effekt på utbildningsstrukturen
Det påpekades i kommentarerna att
SPUR-inspektion bör göras tidigast någ-
ra månader efter det att en ny ST-läkare
anställts, och att det är svårt att förbättra
handledningen om det råder akut brist på
personal. Behov av uppföljning av »lo-
kala inspektörer« påpekades, liksom att
granskning inte löser alla problem utan
bör ses som en av många olika vägar att
förbättra utbildningskvaliteten. Två per-
soner ansåg att SPUR-inspektionen bor-
de vara obligatorisk.

Det förefaller alltså som SPUR-in-
spektionerna påverkar strukturen,
främst utvecklingen av utbildningspla-
ner och bibliotek. Även om endast en
tredjedel svarar att processen förbättrats
av inspektionen, och hälften att utbild-
ningen varit bra redan tidigare, har de
flesta ändå goda erfarenheter av inspek-
tionen. Det handlar om ökad delaktighet
för personalen, mer positiva attityder till
utbildning, ökat intresse för handledning
samt uppmuntran att fortsätta förbätt-
ringsarbetet med ST-utbildningen.

Endast få vårdcentraler kan inspekteras
Många specialistföreningar SPUR-in-
spekterar nästan alla sina utbildningskli-
niker. Inom primärvården är antalet
vårdcentraler stort och ST-läkarna sprid-
da på många mindre enheter. SPUR-in-
spektioner i allmänmedicin har därför
endast utförts vid enstaka vårdcentraler
där verksamhetscheferna varit intresse-
rade och tagit initiativ till inspektion. En
annan brist i den nuvarande SPUR-mo-
dellen för allmänmedicin är att studie-
rektorerna oftast inte är involverade i
granskningen och att inspektionerna säl-
lan följs upp. Ytterligare ett problem är

att inspektionskostnaden blir hög för en
liten vårdcentral. 

Studierektorer bör delta i granskning
Studierektorna är väl etablerade inom
primärvården och inom vissa landsting
förekommer det att studierektorerna
själva granskar områdets vårdcentraler
och erfarenheterna härvidlag är goda [E
Jaenson, Malmö, pers medd, 2000].
Man kan tänka sig ett system där studie-
rektorerna i landet själva granskar sina
vårdcentraler och vid behov erhåller
stöd av SPUR-inspektörer. I stället för
att göra inspektioner på egen hand kan
SPUR-inspektören, t ex fungera som
konsult till stöd för studierektorerna.
Man kan tillsammans granska ett lämp-
ligt urval av kvalitetsaspekter på några
utvalda vårdcentraler och analysera ut-
bildningen inom primärvårdsområdet.
Studierektorn kan ansvara för uppfölj-
ning och att överenskomna åtgärder ge-
nomförs.

Granskning enligt SPUR-modell
tycks alltså ha betydelse för att vidmakt-
hålla och förbättra kvaliteten på specia-
listutbildningen i allmänmedicin, men
den behöver anpassas till primärvården.
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Specialistutbildningsrådet

Test av färger
Läkartidningen använder detta 
utrymme för att kunna kalibrera 
färgåtergivningen i tidningen.


