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mer man nu att formulera ett 
slutomdöme med klinikens 
styrka, svaghet och förbätt-
ringspotential, säger Persson.

En av de stora förändringarna 
är att Socialstyrelsen kräver 
obligatorisk extern gransk-
ning av ST. Dock sägs ingen-
ting om hur ofta denna 
granskning bör ske och det 
finns inga sanktionsmöjlig-

heter att ta till om landsting-
en inte vill. Spur har av tradi-
tion inspekterat vart femte 
år. Granskningen kan göras 
av Spur, men också av någon 
annan aktör.

Ni får kanske konkurrens?
– Läkarförbundet 
har länge förordat 

att Spur är bäst 
på in-

spektioner, en revisionsbyrå 
har inte samma kunskaper, 
säger Jesper Persson, som 
nämner att utbildningen av 
nya Spur-inspektörer inten-
sifieras så att behoven täcks 
inom alla specialiteter.

Också Sylf, Sveriges yngre 
läkares förening, förordar 
starkt Spur-modellen i sin 
nya ST-policy från mars i år. 
Sylf vill att verksamheterna 
Spur-inspekteras minst vart 
femte år, med första inspek-
tion senast 3 år efter att före-
skrifterna trädde i kraft samt 
efter större omorganisatio-
ner.

Hur ser då ST-studierektorer 
på de nya riktlinjerna? An-
ders Johansson, övergripan-
de studierektor för alla ST-lä-
kare på Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset, är nöjd. Han 

nämner framför allt checklis-
tans tydliga uppdelning som 
han tror blir lätt att använda 
för kliniken.

– Detta ger oss råg i ryggen 
att styra på god kvalitet och 
blir en hjälp i förbättringsar-
betet, säger Anders Johans-
son som också arbetar som 
neuroradiolog.

Även Lotta Anveden, ST-
studierektor för kirurgklini-
ken på Capio S: t Görans sjuk-
hus, är positiv. 

– Anvisningarna är tydliga 
och följer föreskrifter på ett 
välstrukturerat sätt. Jag tror 
de kan bli ett väldigt bra 
hjälpmedel.

Men SKL, Sveriges Kommu-
ner och Landsting, har en 
mer neutral hållning till kra-
vet på granskning. Göran 
Stiernstedt, chef för avdel-
ningen för vård och omsorg, 
anser att det finns en »regle-
ringsiver« och övertro på att 
föreskrifter leder till kvalitet. 
Dessutom är han angelägen 
att påpeka att när inspektio-
ner nu blir obligatoriska är 
det viktigt att granskningen 
inte sker enbart från fackligt 
håll.

– Jag skulle vilja se mer av 
samarbete mellan arbetsgi-
vare och arbetstagare. Vi har 
pratat med Spur och hoppas 
på mer inflytande över in-
spektionerna i framtiden.

Agneta Borgström

n fakta Om nya ST
En ny specialiserings-
tjänstgöring gäller för lä-
kare från 1 september 
2008. Under 2008 revide-
rades målbeskrivningarna 
för ST-läkarna av varje spe-
cialitetsförening för att 
stämma överens med Soci-
alstyrelsens nya föreskrif-
ter och allmänna råd. n

Ny modell för att          inspektera ST-utbildningen

Svensk-kinesiskt 
samarbete 
om antibiotika-
resistens
När äldre- och folkhälsominis-
ter Maria Larsson i slutet av 
april besökte kinesiska reger-
ingsrepresentanter i Beijing, 
stod en gemensam strategi för 
att bemöta antibiotikaresistens 
på dagordningen. Vid mötet 
deltog experter på området 
från såväl Kina som Sverige, 
bland annat från Strama. 

Samarbetet mellan länderna 
går ut på att utbyta erfaren-
heter och hjälpa varandra, men 
också om att tillsammans lyfta 
frågan internationellt.

– Samtidigt som antibiotika-
resistensläget i Kina är väldigt 
oroande är det glädjande att se 
det starka engagemang som 
Kina nu visar för att ta tag i si-
tuationen, säger Otto Cars i ett 
pressmeddelande från Strama, 
där han är ordförande.

Kina har visat intresse för att 
göra ett pilotprojekt med den 
svenska Strama-modellen.  KB

Nominerad ledare
Heidi Stens-
myren, andre 
vice ordfö-
rande i Lä-
karförbun-
det, är en av 
75 kvinnor i 
åldrarna 20–
35 år som 
nominerats 
till Framti-
dens kvinn-
liga ledare 
2009. 

Hela listan över nominerade 
offentliggörs den här veckan, 
samtidigt som vinnaren utses. 
Chefsorganisationen Ledarna 
och karriärnätverket Shortcut 
står bakom utnämningen. n

Spur presenterar nya riktlinjer för inspektion.

Heidi 
Stensmyren
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