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D
et har gått över två år 
sedan nya specialise-
ringstjänstgöringen 
(ST) (SOSFS 2008:17) 

trädde i kraft [1]. Mycket arbe-
te har ägnats åt att utforma 
målbeskrivningar och att lösa 
frågan om utbildning av hand-
ledare som nu är obligatorisk. 
Frågan om den allmänna 
kompetensen »medicinsk ve-
tenskap och kvalitetsarbete« 
har också kommit att få upp-
märksamhet.

Det finns emellertid något 
mycket mer fundamentalt 
som inte uppmärksammats i 
lika hög grad; den grundläg-
gande synen på ST-utbild-
ningen [2]. Under lång tid har 
läkarutbildningen präglats av 
en syn på utbildning där tid 
och placeringar haft stor bety-
delse, vilket inte är särskilt 
märkligt med tanke på läkar-
yrkets tradition av ett gesäll-
liknande utbildningssystem. 
Tid har varit en indikator på 
förväntad kvalitet. Ofta har de 
direkta lärandemålen inte va-
rit tydligt kommunicerade. 

Med nya ST kommer i stäl-
let målen att ställas i cent-
rum; vad ska uppnås inom en 
given placering, och där tid 

blir något mer sekundärt. 
Mål kräver också bedömning, 
och bedömningar både måste 
ha hög grad av validitet och 
reliabilitet.

Inom vårt program för 
 ST-handledarutbildning vid 
 Karolinska universitetssjuk-
huset har vi aktivt bearbetat 
och diskuterat vikten av att 
försöka se utbildningen som 
målstyrd. Detta är inte på 
 något sätt enbart en retorisk 
fråga utan har direkta åter-
verkningar för hur handled-
ning och utbildning genom-
förs och prioriteras i verk-
samheten; målen måste kom-
municeras och tydliggöras, 
och målen måste bedömas. 

Som obligatorisk del i vår 
handledarutbildning måste 
deltagarna lämna in ett 
skriftligt arbete om något 
som riktar sig mot kvalitets-
förbättring i den ST-utbild-
ning de i dag är inblandade i. 
Varje uppgift kommenteras 
skriftligt av undertecknade 
och delges även verksamhe-
tens studierektor.

Vi har sedan kategoriserat 
och arkiverat alla inlämnings-
uppgifter för att kunna gå till-
baka och studera vilka frågor 
som har diskuteras, vilka lös-
ningar som har lanserats osv. 
Ur detta material har vi nu 
valt fem kursomgångar, tre 
från 2009 och två från 2010, 
för att närmare analysera vil-
ken syn på utbildning, tids-
mässig eller målstyrd, delta-
garna gav uttryck för. Resulta-
tet är sammanfattat i Tabell I.

Det går naturligtvis mycket 
enkelt att ifrågasätta värdet 
av dessa resultat och hävda 
att exempelvis undervisning-
en varit bristfällig. Från vår 
sida däremot tolkar vi resul-
taten som en »temperatur-
mätare« för hur det ser ut i 
verksamheten. Vår slutsats är 
att tidsmässig styrning ligger 
kvar som en stark utbild-
ningsstrategi, dels av tradi-
tion men också av rent sche-
matekniska skäl. 

Tidsmässighet och place-
ringsfokusering är djupt ro-
tade i våra mentala föreställ-
ningar, och det krävs ett 
mycket medvetet och aktivt 
arbete för att försöka modi-
fiera sådana föreställningar 
[2]. Med målstyrning kom-
mer ett naturligt behov av en 
kontinuerlig utvärdering, och 
det är bedömningen av upp-
nådd kompetens som ska vara 
styrande, där tiden mer är en 
ram för planeringen. Detta 
innebär de facto att en ST- 
läkare inte kan sättas in i en 
lucka i klinikens verksamhet, 
vakanser måste lösas av vika-
rier inte av ST-läkare.

Exemplen från andra län-
der visar på exakt samma 
tendenser. Skillnaden mellan 
svensk ST-utbildning och de i 
exempelvis USA, Storbritan-
nien och Kanada, är att där 
finns extern ackreditering. 
Program som inte håller kva-
litativa mått kan få sin rätt 
att bedriva utbildning åter-
kallad eller bli satta under 
särskild övervakning [3].

Vårt svenska Spur fyller del-
vis en sådan funktion men 
har inte de muskler och det 
mandat som externa ackredi-
teringsorgan har i de länder 
som nämnts ovan. En av de 
senaste stora studierna om 
amerikansk läkarutbildning 
visar också tydligt att det är 
just externa ackrediterings-
organ som varit mycket vikti-
ga drivkrafter för att föränd-
ra utbildningarna och att det-
ta inte skulle ha skett utan ett 
tydligt externt tryck [3].

Det finns som vi ser det två 
strategiska frågor för morgon-
dagens ST-utbildning. Den 
första är att aktivt arbeta med 
förändring av den mentala 

■ debatt och brev

Två strategiska frågor för morgondagens 
ST-utbildning är att aktivt arbeta med att 
förändra den mentala bild som tycks präg-
la utbildningen och att skapa ett kraftfullt 
externt ackrediteringssystem. 
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TABELL I. »Temperaturmätare« på synen på utbildning utifrån fem 
kursomgångar i ST-handledarutbildningen vid Karolinska universi-
tetssjukhuset 2009–2010. Resultatet visar att den tidsstyrda 
utbildningen fortfarande dominerar. N = 83.

  Antal Andel, procent
Tidsmässig 62  75
Målstyrning 21  25

När läkaryrkets traditionellt sett gesälliknande utbildningssystem 
förändrats krävs ett nytt synsätt, skriver författarna.
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Nya ST kräver förändrat synsätt:

Från gesällutbildning till
formell utbildning
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■ debatt och brev

bild som i dag tycks prägla 
svensk ST-utbildning. Till det-
ta kommer att målstyrning 
kräver aktiva bedömningar 
(workplace-based assess-
ment), men att bedöma och 
bedömas är något som delvis 
är främmande för mångas 
mentala föreställningar. 

Den andra är frågan om ex-
tern ackreditering. I dag är 
många starkt skeptiska till ex-
tern ackreditering. Vår upp-
fattning är att ackreditering 
kan fungera bra, men den 
 ideala situationen är om kva-
liteten kan skötas och regleras 
av professionen i en »peer 
review«-process. Detta ställer 
stora krav på att det används 
kraftfullt och inte bara blir en 
social »site visit«. När myn-
digheten inte nöjer sig med 
denna metod väcks tankar på 
ett mer byråkratiskt ackredi-
teringsorgan med tydliga och 
tvingande mandat.

Målstyrning och bedömning-
ar i fokus kräver en förändrad 
mental bild på organisatorisk 
nivå av ST, och en sådan för-
ändrad bild kommer inte au-
tomatiskt oavsett politisk re-
torik. Ett Spur med mandat 
som ett externt ackredite-
ringssystem i kombination 
med ett aktivt pedagogiskt 
internt utvecklingsarbete 
krävs. Program som inte hål-
ler externt uppsatta kvali-
tetsmått bör stängas även om 
detta smärtsamt strider mot 
mångas mentala bekvämlig-
hetszon och föreställningar 
om hur utbildning och läran-
de organiseras och hur ut-
bildningskvalitet upprätt-
hålls.

 ■ Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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L
äkarnas specialitets-
tjänstgöring (ST-utbild-
ning) är i Sverige i dag 
icke-ackrediterad, det 

vill säga inget behörigt organ 
har granskat utbildningen 
och gett vårdgivarna ett for-
mellt godkännande för dess 
avsedda uppdrag. 

En läkarstuderande med 
specialistläkarambitioner 
träder in i ett utbildnings-
system där ackreditering av 
läkarprogrammet och dess 
examensrätt utövas av Hög-
skoleverket. Efter avlagd lä-
karexamen fortsätter dock 
utbildningssystemet på en 
icke-ackrediterad väg mot 
specialistcertifiering. Spur-
inspektioner av utbildande 
enheter för ST-utbildning 
 genomförs, men trots att 
 inspektionernas riktlinjer 
baseras på Socialstyrelsens 
 författning (SOSF 2008:17) 
innehar de inget ackredite-
rande mandat. 

Vid 2010 års AMEE-kon-
ferens (Association for Medi-
cal Education in Europe), 4–8 
september i Glasgow, presen-
terades ackreditering som en 
av den kommande tioårsperi-
odens mest centrala frågor 
för medicinsk utbildning [1]. 
Ackreditering diskuterades 
som ett potentiellt instru-
ment för kvalitetsutveckling, 
men diskussionen berörde 
även den tämligen utbredda 
synen inom medicinsk ut-

bildning på extern kvalitets-
granskning som ett hinder 
för kvalitetsutveckling – 
 ibland även som ett hot.

Extern kvalitetsgransk-
ning innebär att den utbil-
dande enheten måste kunna 
redovisa en hög nivå av trans-
parens vad gäller utbildning-
ens struktur, process och/el-
ler produkt. Det är ett faktum 
att ackreditering per defini-
tion innefattar rätten att vid 
allvarliga kvalitetsbrister ut-
kräva kvalitetsutvecklings-
arbete från den berörda kli-
niken/institutionen, samt 
rätten att avveckla undermå-
liga utbildningsprogram. 

Ackreditering har dock inter-
nationellt visat sig vara en be-
tydelsefull process för kvali-
tetsutveckling av ST-utbild-
ning, vilket i sin tur varit en 
förutsättning för en förbättrad 
hälso- och sjukvård. Det ack-
rediterande organet ACGME 
(Accreditation Council for 
Graduate Medical Education) 
är en av de externa ak törer 
och/eller faktorer som i hög 
grad drivit på utvecklingen av 
amerikansk ST-utbildning de 
senaste åren [2].

ACGME är i dag det troligt-
vis största ackrediteringsor-
ganet i världen; en privat pro-
fessionsorganisation som har 
ansvar för att ackreditera de 
närmare 9 000 ST-utbild-
ningsprogram som finns i 
USA. Styrelsen för ACGME 
utgörs av medlemmar från 
bland annat American Medi-
cal Association (AMA) och 
American Board of Medical 
Specialties (ABMS).

I Sverige saknas ett mot-

svarande ackrediteringsor-
gan för ST-utbildning. Spur-
inspektioner genomförs med 
intentionen att verka forma-
tivt och resultera i kvalitets-
utveckling, även om så inte 
alltid sker på organisatorisk 
makronivå [3]. Vem ska yt-
terst garantera kvalitetsni-
vån på våra ST-utbildningar 
gentemot allmänheten och 
andra intressenter?

Det finns paralleller mellan 
formerna för det kvalitets-
säkringsinstrument som 
Spur utgör och den ackredite-
ringsprocess som i dag an-
vänds av ACGME. Båda sam-
lar in olika typer av data som 
underlag för sina bedömning-
ar, och båda bygger på »peer-
review«. Båda har också in-
tentionen att uppmuntra till 
kvalitetsutveckling hos de 
utbildningsprogram som 
identifierats i behov av detta. 
Skillnader mellan de två sys-
temen är dock att ackredite-
ringen sköts av specialitets-
kommittéer (RRC) med pla-
cering inom ramarna för en 
större professionsorganisa-
tion (ACGME) och att den 
sker regelbundet utifrån en 
kvalitetsbaserad ackredite-
ringscykel.

På organisatorisk nivå föl-
jer det svenska systemet del-
vis i det amerikanska syste-
mets fotspår när Spur efter 
årsskiftet hamnar under 
IPULS (Institutet för profes-
sionell utveckling av läkare i 
Sverige). Spur-inspektioner 
är däremot entydigt vårdgi-
varnas ansvar. Trots att in-
tentionen är att utbildningen 
»regelbundet ska granskas ge-
nom externa inspektioner« 
(SOSF 2008:17) , beställs in-
spektion på för-
frågan av den 
utbildande 
enheten.

Ytter-
ligare 
en skill-
nad mel-

Jämförelser mellan de svenska Spur- 
inspektionerna och det internationella 
ackrediteringsorganet ACGME:s ackredi-
teringsprocess visar att en sådan process i 
Sverige kan bidra till kvalitetsutveckling.

Ackreditering av ST-utbildning 
– framtida utvecklingsinstrument?
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