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Om kritisk granskning vore en 
egen sport skulle läkarkå
ren kamma hem många 
medaljer. Att grans

ka, jämföra och utvärdera 
för att förbättra är en na
turlig del av det kliniska 
arbetet. Det är ingen ny 
företeelse. 

Det sägs ibland att 
det var möbelsnickar
na i England som upp
fann benchmarkingen. 
När de före tumstockens tid skulle förbättra sitt arbe
te satte de jämförelsemärken i arbetsbänkarna, så att 
benen på möblerna blev lika långa. Oavsett ursprung 
används uttrycket numera om olika metoder för att 
systematiskt utvärdera och förbättra en verksamhet.

När en av underleverantörerna till bilindustrin 
fick frågan vad det viktigaste var för att överleva på 
en så tuff marknad svarade han att det var bra kvali
tet i verksamheten.

Spurinspektioner är en ideell verksamhet upp
byggd av professionen för att säkra och höja kvalite
ten i allmän och specialiseringstjänstgöringen ge
nom systematiska inspektioner. 

Modellen baseras på en internationellt erkänd 
lämplig metod för kvalitetsanalys som bygger på be
dömning av struktur (resurser för utbildning) och 
process (hur resurserna används). Efter 17 års drift 
är Spur en väl förankrad företeelse och en viktig fak
tor för att sporra till bättre AT och STtjänst göring. 
Kvalitetssäkrade inspektioner vinner alla på att 
tjänstgörings och utbildningsmiljö blir bättre.

Verksamheter som bedriver specialiseringstjänst
göring har numera, enligt Socialstyrelsens före
skrifter från 2008, kravet att regelbundet låta sig in
spekteras av extern granskare. 

Inspektionsverksamheten förväntas därför växa i 
stor omfattning de kommande åren. 

A dministrationen av Spur, som i dag sköts av 
Läkar förbundet, behöver anpassas till 
denna verklighet. Exempelvis behövs en 
utvecklad ekonomisk modell, ett smidigt 

system för att sammanställa material för analys och 
utvärdering samt beredskap för att hantera många 
fler inspektioner än tidigare. 

Ytterligare en orsak att se över administrationen 
är jävsproblematiken, eftersom kanslifunktionen i 
dag sköts av ett fackförbund. Det kan skapa osäker
het om huruvida inspektionen genomförs enbart 
med tanke på kvaliteten i AT och ST eller om rent 
fackliga hänsyn väger in. 

Läkarförbundets centralstyrelse 
har tagit ett inriktningsbeslut 

om en administrativ samord
ning av Spurverksamhe

ten med IPULS AB. In
tentionen är att skapa 

förutsättningar för en 
bättre administrativ 
struktur för att 
stär ka verksamhe
ten så att den kan 
utvecklas och mö

ta konkurrens och 
en ökad efterfrågan på inspektioner.

IPULS administrerar det statliga anslaget för 
SKkurser och kvalitetsgranskar vidare och 
fortbildningar för läkare som faller utanför den 
statliga finansieringen. 

Det är ett aktiebolag med en tydlig administra
tiv struktur för verksamheten och med en annan 

ägarsammansättning än Spur. Vi delar 
ägandet med Svenska Läkaresällskapet 
och Sveriges Kommuner och landsting. So

cialstyrelsen är dessutom adjungerad till 
styrelsen. 

Med intressenter från både professionen och sjuk
vårdsfinansiären kan IPULS vara en stark och ba
lanserad part med förutsättningar att driva en opti
mal granskningsorganisation.

S jälva granskningsverksamheten drivs i stor 
utsträckning av läkarnas specialitetsfören
ingar och sektioner. När de nya föreskrifter
na för ST kom anpassades inspektionsverkty

get som har använts under ett provår från den 4 maj 
2009. En utvärdering görs under sensommaren i år.

Det råder stor enighet bland alla inblandade par
ter att vi önskar en bra lösning så att ST håller hög 
kvalitet. 

Läkares specialiseringstjänstgöring är en viktig 
funktion i samhället. Kvaliteten på denna är bety
delsefull för standarden på sjukvården i landet. Där
för är inspektionsverksamheten av intresse för ex
empelvis Socialstyrelsen, som följer upp kvaliteten 
på STtjänstgöringen. 

Minst lika viktiga är inspektionerna för de olika 
verksamheterna, då de bildar underlag för att ut
veckla och kvalitetssäkra specialiseringstjänstgö
ringen. 

Inspektioner av utbildande enheter är i dag ett 
krav. Det behöver inte vara Spurinspektioner. Frå
gan är inte om, utan när, andra aktörer kommer att 
erbjuda inspektioner som konkurrerar med Spur. 

Med sin professionella förankring anser vi där
emot att Spur:s verksamhet är överlägsen. 

Genom att göra organisatoriska förändringar rus
tar vi för att möta konkurrens och förbättra förut
sättningarna för en gynnsam utveckling av verk
samheten. All verksamhet, även inspektioner, behö
ver utvecklas och förbättras. n
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