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Mälarsjukhuset i Eskilstuna 

Förutom specialanestesi har kliniken mycket goda möjligheter att ge-

nomföra en komplett specialistutbildning. Man har en välbalanserad 

läkargrupp vad gäller förhållandet specialister och ST-läkare. Mycket

gott arbetsklimat med vilja och engagemang att ge god klinisk utbild-

ning. Bra lokaler. Praktisk och teoretisk utbildning skulle kunna utvecklas 

genom skriftliga rutiner vad gäller målformulering och återkoppling. 

(2007-02-07)

Örnsköldsviks sjukhus

En liten klinik på ett länsdelssjukhus som förmår att skapa en mycket

god praktisk utbildningsmiljö för den basala anestesiologiska utbild-

ningen. Regionkliniken utnyttjas på ett optimalt sätt vad gäller klinisk 

färdighet och teoretisk utbildning. De dedikerade handledarna saknar 

handledarutbildning. (2007-02-08)

Sjukhuset i Lidköping

ST-tjänstgöringen är välplanerad och extern tjänstgöring och teoretisk 

utbildning kompenserar för brister i bredd och omfattning av den egna 

verksamheten. (2007-04-14)

SU/Östra, Göteborg

ST-tjänstgöringen är välplanerad med en extrem bredd (omfattande 

utbildning i specialanestesi). Intern och extern teoretisk utbildning är

väl tillgodosedda. Förbättringspotential finns beträffande handledar-

utbildning, dokumentation och feedback samt jourrum och läkarexpe-

ditioner. (2007-04-18)

Uddevalla sjukhus

Klinik under frammarsch av en framsynt verksamhetschef med utbild-

ning i ett större perspektiv. Med rotationstjänstgöring säkerställs en 

tillräckligt bredd och djup. Önskvärt med ökad teoretisk utbildning och 

kunskapskontroll (ITA). (2007-10-01)

Norra Älvsborgs Länssjukhus, Trollhättan

Tillsammans med Uddevalla/ST säkerställer man en bred utbildning. 

Struktur och ordning kännetecknar utbildningen. Mycket god fysisk 

miljö. Ökat fokus på lokal teoretisk utbildning samt uppföljning av dessa 

(ITA) är önskvärt. (2007-10-01)

Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Kliniken har inte slagit av på takten att utveckla utbildningen för läkare. 

Tillsättande av en läkarchef som övervakar läkarnas fortbildning, 100% 

deltagande av ST-läkare i ITA + några specialister, visar detta. Nu hoppas 

vi på en satsning inom forskningen och en strukturerad lokal teoretisk 

utbildning vilket lätt borde kunna ske. (2007-10-01)

Astrid Lindgrens barn- o ungd.sjukhus, Stockholm

Universitetsklinik med stort upptagningsområde, bred verksamhet 

och inriktning mot avancerad intensivvård. Goda förutsättningar för 

att ge komplett utbildning inom specialområdet. Utbildningskoncept 

med bred orientering inom hela specialiteten inklusive jourtjänst men 

mindre fokus på självständighet. (2007-10-01)

Grattis SPUR 15 år!
15 år gammal har SPUR genomfört 1600 inspektioner, utbildat minst 700 inspektörer 

och förbättrat utbildningskvaliteten för ett stort antal AT- och ST-läkare. SPUR initiera-

des av Sveriges läkarförbunds Specialistutbildningsråd, därav namnet. Verksamheten 

blev permanent februari 1993 och drivs nu av Sveriges läkarförbunds och Svenska 

läkaresällskapets stiftelse för utbildningskvalitet. 

Liksom alla tonåringar befinner sig SPUR i en viktig utvecklingsfas. Nya föreskrifter 

och målbeskrivningar från Socialstyrelsen ställer krav på en anpassad och modern SPUR-verksamhet. 

En reviderad ST-SPUR kommer att presenteras i slutet på 2008.

Tack alla inspektörer, specialitetsföreningar och andra engagerade som gjort SPUR så framgångsrik!

INFORMATION FRÅN SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Allmänmedicin 

Poäng A B C D E F G
Stureplans Husläkarmot, Sthlm 2 3 3 2 3 2 0
Gärdets Vårdcentral, Sthlm 2 2 3 1 2 1 0

Stureplans Husläkarmottagning, Stockholm

Fräsch, stabil mottagning med gott arbetsklimat och fullgod utrustning, 

samt uttalat intresse för utbildning. Närheten till ett rikt utbud av privata 

specialister och sjukhuskliniker kan befaras begränsa utbildningens 

bredd, men ger också möjlighet till utbyte. ST-utbildningens innehåll 

och planering är under snabb och ambitiös utveckling. Det största 

problemet är sjukhusklinikernas bristande engagemang och i viss mån 

de något höga produktionskraven som noteras av vissa ST-läkare. 

Tillgänglighet till litteratur och tidskrifter för teoretisk utbildning bör 

utvidgas. Utrymme för FoU bör vidgas, liksom utrymmet för ledar-

skapsutveckling. (2007-04-20)

Gärdets Vårdcentral, Stockholm

Vårdcentral av innerstadskaraktär med stabil läkarstab och utmärkta 

lokaler. Erfarenhet av ST-utbildning relativt liten. Med enkla förbätt-

ringsåtgärder innefattande handledning och extern utbildning finns 

förutsättningar att bedriva fullgod ST-utbildning. (2008-01-18)

Anestesi

Poäng A B C D E F G
Centrallasarettet i Västerås 2 2 2 2 2 2 0
Mälarsjukhuset i Eskilstuna 3 2 3 2 2 2 0
Örnsköldsviks sjukhus 2 1 2 2 3 2 0
Sjukhuset i Lidköping 3 2 2 2 2 2 0
SU/Östra, Göteborg 3 2 2 2 2 3 1
Uddevalla sjukhus 3 3 2 2 3 2 0
Norra Älvsborgs Länssjh, Trollhättan 2 3 3 3 3 2 0
Södra Älvsborgs Sjh, Borås 3 3 3 3 3 3 1
Astrid Lindgrens barn- o ungd.sjh, Sthlm 3 3 2 2 3 3 1
Drottning Silvias barn- o ungd.sjh, Gbg 3 3 2 3 3 3 1
Barn- och ungdomssjh, Lund 3 2 3  2 3 2 1
Södersjukhuset, Stlm 3 3 2 2 3 3 1
Danderyds sjukhus 3 3 2 3 3 3 1
Karolinska Universitetssjh Huddinge 3 2 3 2 2 3 1
Kärnsjukhuset Skövde 3 2 2 2 2 3 0
Universitetssjukhuset i Lund 3 2 2 3 2 3 1

Lasarettet i Landskrona. inga egna poäng givna. Del av Lund-insp.

Lasarettet i YstadInga egna poäng givna. Del av Lund-insp.

Centrallasarettet i Västerås

Förutom specialanestesi har kliniken utmärkta möjligheter att genomföra 

en komplett specialistutbildning. Nytillsatt studierektor. Man har en 

välbalanserad läkargrupp vad gäller förhållandet specialister och ST-

läkare. Gott arbetsklimat med vilja och engagemang att ge god klinisk 

utbildning. Utbildningen skulle kunna utvecklas genom rutiner för mer 

formaliserad klinisk återkoppling till exempel i form av sit-ins. Teoretiska 

utbildningen skulle förbättras genom målformulering. (2007-02-06) 

Vad betyder siffrorna?
Mellan en och tre bedömare sätter med utgångspunkt från respektive målbeskrivning poäng på kliniken. Läs om poängens kriterier på

www.lakarforbundet.se/spur

STRUKTUR PROCESS FORSKNING
poäng 1-3 poäng 1-3 0 finns ej/ 1 finns

A. Verksamhet B. Läkarstab C. Utrustning, D. Organisation E. Utbildnings- F. Teoretisk G. Forskning
lokaler klimat utbildning
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INFORMATION FRÅN SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Drottning Silvias barn- o ungd.sjukhus, Göteborg

Universitetsklinik med stort upptagningsområde och bred verksamhet

med stor andel avancerad perioperativ hjärtsjukvård. Goda förutsättningar

finns för komplett utbildning inom specialområdet. ST-koncept med olika

tjänstgöringslängd och utbildningsmål, där kortare placering innebär

fokus på självständighet i anestesiarbetet utan jourtjänst. (2007-10-02)

Barn- och ungdomssjukhuset, Lund

Universitetsklinik vars verksamhet domineras av avancerad perioperativ 

hjärtsjukvård. Kompetens att ge komplett utbildning inom specialom-

rådet finns men handledartillgång begränsas av bemanningsläget. 

ST-koncept med kort tjänstgöringsperiod där man valt att fokusera på 

anestesiarbetet utan jourtjänst för att ändå kunna uppnå självständig-

het. (2007-10-03)

Södersjukhuset, Stockholm

Stor klinik med bassjukvård, tillfredsställande läkarbemanning och gott 

klimat där fullständig ST-utbildning inom anestesi och intensivvård 

förutsätter samarbete mellan Stockholmssjukhusen. (2007-11-15)

Danderyds sjukhus

Stort sjukhus med utomordentliga förutsättningar för ST-utbildning 

och forskning. (2007-11-13)

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge

Sammanfattningsvis ett universitetssjukhus som påverkats starkt av 

pågående regionala omstruktureringar, vilka kräver fortsatt anpass-

ning av ST-utbildning genom en regional samordning. I den pågående 

klinikinterna förändringsprocessen finns stor potential att åstadkomma 

en högkvalitativ ST-utbildning. (2007-11-14)

Kärnsjukhuset Skövde

Bred verksamhet med stor volym och gott utbildningsklimat som ut-

nyttjas på ett bra sätt. Förbättringspotential avseende strukturerad 

kompetensbedömning samt handledningsstruktur. (2007-11-21)

Universitetssjukhuset i Lund

Universitetskliniken med drivande studierektor som ser möjligheter och 

ger ST utrymme. Målbeskrivning och utbildningsplan är välformulerade 

och verklighetsnära. Specialistkollegium startat och utvecklingssamtal 

sker. Handledarsamtal och dagliga diskussioner med kollegor kan utökas. 

Bemanningen är med uppdrages mångfald suboptimal men förbättring 

på väg. Tre månaders introduktion sker på satellitsjukhus Landskrona 

och Ystad. (2007-11-19)

Lasarettet i Landskrona

Inga egna poäng givna. Del av Lund-insp.

Landskrona har med sin dagbaserade verksamhet goda förutsättningar för

anestesiologens första tid i yrket. Läkaren lär sig i denna praktiskt inriktade

period att känna igen och integrera sin teamroll. Läkaridentiteten bör

stärkas genom dagliga diskussioner med läkarkollegorna. (2007-11-20)

Lasarettet i Ystad

Inga egna poäng givna. Del av Lund-insp.

Akutsjukhus med förlossningsavdelning vilket erbjuder tre månader av 

praktisk introduktion i form av arbete med anestesisköterska. Det saknas 

en tydlig kontakt med läkarkollegiet och därmed även med läkare som 

ledarförebild. (2007-11-21)

Barnmedicin

Poäng A B C D E F G
Sunderby sjukhus, Luleå 2 2 3 1 3 2 0
Vrinnevisjukhuset i Norrköping 3 3 2 1 3 2 0
Visby lasarett 2 2 2 2 3 2 0
Länssjukhuset i Kalmar 2 3 3 2 2 3 0
Västerviks sjukhus 2 3 3 2 3 3 0
Sachsska barnsjukhuset, Stockholm 2 3 1 2 3 3 1

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 3 3 3 2 2 2 0

Sunderby sjukhus, Luleå

Verksamhet med brett patientunderlag som kan utnyttjas något bättre. 

Prestigelöst och positivt samarbetsklimat. Många goda initiativ som 

kan förankras och struktureras upp. (2007-02-28)

Vrinnevisjukhuset i Norrköping

Mycket välfungerande barnklinik som med sidotjänstgöring på närlig-

gande universitetssjukhus kan erbjuda en fullständig specialiserings-

tjänstgöring. Strukturerat arbete med målbeskrivningar, bedömning

och dokumentation skulle förbättra utbildningen ytterligare. Kliniken 

arbetar på ett mycket positivt sätt med att engagera ST-läkarna i för-

ändringsarbetet. Det öppna tillåtande samtalsklimatet är ett föredöme. 

(2007-03-20)

Visby lasarett

Liten, mycket välfungerande barnklinik. Med kompletterande tjänst-

göring på regionnivå kan en pediatrikutbildning med fullgod kvalitet 

erhållas. Föredömligt utbyte med regionklinik. (2007-05-11)

Länssjukhuset i Kalmar

Mycket trivsam barnklinik med bra förutsättningar för en fullgod ST-

utbildning i pediatrik såvida antalet ST-tjänster kan utökas med minst

två och att randutbildning på regionsjukhus kan utökas från nuvarande 

omfattning. Utomordentligt vackra och ändamålsenliga lokaler. Positivt 

utbildningsklimat men tydligare struktur för utbildningen önskvärd. 

Utbildningsprocessen kan förbättras med parallellmottagning, med-

sittning och återkoppling. (2007-11-14)

Västerviks sjukhus

Liten, välfungerande barnklinik. Kompletterande tjänstgöring på region-

klink behövs. Mycket gott utbildningsklimat och god arbetsmiljö. Bra för-

utsättningar för pediatrikutbildning med fullgod kvalitet. (2007-11-13)

Sachsska barnsjukhuset, Stockholm

Välfungerande stor barnklinik med bra patientunderlag. Mycket positivt 

utbildningsklimat. Verksamhet och kompetens som erbjuder en fullgod 

ST-tjänstgöring i pediatrik. (2007-11-26)

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

En stor barnklinik med tillräckligt patientunderlag för en komplett ST-

utbildning. Bra specialistbemanning. Utmärkt utbildningsklimat och

mycket bra lokaler. Förbättringsområden är möjligheten att följa kro-

niskt sjuka patienter liksom genomarbetade uppdragsbeskrivningar för 

handledare och studierektor. (2008-01-25)

BUP

Poäng A B C D E F G
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås 2 1 2 2 2 3 0

Relativt stor och väl differentierad klinik med goda och höga utbild-

ningsambitioner och positivt utbildningsklimat. Utbildningsupplägget

är utformat för att kunna omfatta Socialstyrelsens nya riktlinjer och 

målbeskrivningar för läkares specialiseringstjänstgöringar. Vakanser på

specialistläkarnivå kan dock påverka utbildningen. (2007-11-05)

Gastroenterologi

Poäng A B C D E F G
Universitetssjukhuset MAS, Malmö 3 3 1 1 2 2 0
SU/Sahlgrenska, Göteborg 3 3 0 1 3 3 1

Universitetssjukhuset MAS, Malmö

En välfungerande gastrosektion med bred verksamhet och hög am-

bitionsnivå. Omfattande endoskopisk verksamhet med väl strukture-

rad utbildning. Utbildningsklimatet är mycket positivt. Sammantaget

uppfyller verksamheten målbeskrivningen väl. Förbättringspotential

finns beträffande schemalagda handledarsamtal, utökning av sek-

tionsgemensamma utbildningstillfällen, handledningsmöjlighet på

gastromottagningen och en mer detaljerad tjänstgöringsplan för den 

gastroenterologiska sidoutbildningen. (2007-03-08)

SU/Sahlgrenska, Göteborg

En kliniskt heltäckande och därtill forsknings- och utvecklingsintensiv

verksamhet bedrivs vid sektionen. Utbildningsklimatet upplevs som till-

låtande och lättsamt med goda möjligheter för spontana kontakter mellan

yngre och äldre liksom en hög ambitionsnivå. Kontakten behöver dock

formaliseras med regelbundna och dokumenterade handledarsamtal

liksom utbildningskontrakt. Det finns lokalproblem som måste lösas.

(2007-06-07)

Geriatrik

Poäng A B C D E F G
Falu lasarett 2 2 2 3 3 3 0

Väl fungerande klinik med mycket gott utbildningsklimat. Kompetent 

handledning och väl planerad tjänstgöring. Goda möjligheter till teo-

retisk utbildning och deltagande i utvecklingsarbete. Vetenskaplig 

kompetens saknas vid kliniken. Läkarnas arbetslokaler kan förbättras.

(2007-09-21)

STRUKTUR PROCESS FORSKNING
poäng 1-3 poäng 1-3 0 finns ej/ 1 finns

A. Verksamhet B. Läkarstab C. Utrustning, D. Organisation E. Utbildnings- F. Teoretisk G. Forskning
lokaler klimat utbildning
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Gynekologi
Poäng A B C D E F G

Karolinska Universitetssjukhuset Solna 2 2 1 1 1 3 1
Universitetssjukhuset i Örebro 3 3 2 3 2 3 1
Akademiska sjukhuset, Uppsala 3 2 3 2 2 3 1
Centrallasarettet i Växjö 2 1 3 1 1 2 0

Sunderby sjukhus, Luleå 3 2 2 2 3 2 1

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Ett högspecialiserat universitetssjukhus med stora möjligheter för 

ST-läkare att erhålla god kompetens inom vissa områden, men med 

svårigheter att tillgodose utbildning inom andra delar av den för spe-

cialitetsubildningen framtagna utbildningsplanen. (2007-04-25)

Universitetssjukhuset i Örebro
En ur produktionsnivå medelstor klinik med hög medicinsk kompe-

tens. Utbud av inte bara rutin gynekologi och rutin obstetrik utan även 

turmörkirurgi, IVF och med omhändertagande av även mycket tidiga 

förlossningar. Välstrukturerad utbildning med engagerad ST-ansvarig

och alla handledare har handledarutbildning. Möjligheterna till forskning 

bör kunna breddas att innefatta även ST-perioden. (2007-05-28)

Akademiska sjukhuset, Uppsala
Allsidig klinik med stor verksamhet och goda 

förutsättningar för bra ST-utbildning med forsk-

ningsanknytning. Handledningen kan vidareut-

vecklas. (2007-10-22)

Centrallasarettet i Växjö
Kliniken har goda strukturella förutsättningar 

för en utmärkt ST-utbildning. Man har ändamålsenliga lokaler, en bred 

verksamhet och ambitioner att utveckla ST-utbildningen. Handlednings-

processen och utbildningsplaner måste förbättras. Gott ekonomiskt och 

schemamässigt stöd för kursdeltagande. (2007-10-25)

Sunderby sjukhus, Luleå
Kliniken har en bred klinisk verksamhet. Man kan erbjuda fullständig 

specialistutbildning och utbildningsklimatet är mycket gott. Det finns 

god kompetens för klinisk utbildning. Större vikt bör läggas vid att 

handledare genomgår handledarutbildning och att ST-läkarna genomgår 

utbildning i ledarskap. (2007-12-10)

Hematologi
Poäng A B C D E F G

Karolinska Universitetssjh Solna 3 3 2 2 3 3 1
Karolinska Universitetssjh Huddinge 3 3 3 2 3 3 1

Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Kliniken har en mycket god utbildningskapacitet och ett gott utbildnings-

klimat och kan ge en bred specialistutbildning i hematologi. Arbetslokaler 

delvis bristfälliga. Möjligheten till tjänstgöring på dagvårdsenhet bör 

utökas. (2007-09-04)

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Kliniken har en mycket god utbildningskapacitet och ett gott utbildningskli-

mat och kan ge en bred specialistutbildning i hematologi. (2007-09-05)

Hud
Poäng A B C D E F G

Gävle sjukhus 2 2 2 1 2 2 0

Kliniken kan ge fullständig specialistutbildning. Positiv inställning till extern

utbildning och gott samarbete med Universitetssjukhuset i regionen. Indi-

viduell schemalagd handledning saknas i stor utsträckning. Splittrad läkar-

stab med många deltider och verksamhet på flera orter. (2007-05-14)

Internmedicin
Poäng A B C D E F G

Avesta lasarett 2 2 3 2 3 2 0
Ludvika lasarett 2 1 3 1 2 1 0
SU/Östra, Göteborg 2 2 1 2 2 2 1
Centralsjukhuset i Kristianstad 3 3 2 3 3 3 1
Skellefteå lasarett 2 2 2 2 2 2 1
Lidköpings lasarett 3 3 1 1 3 3 0

Avesta lasarett
Utifrån det lilla sjukhusets förutsättningar är ST-utbildningen väl planerad.

Utbildningen i Avesta bygger helt och hållet på samarbete med länssjuk-

huset i Falun och genom denna konstruktion kan man erbjuda en god

internmedicinsk utbildning även på detta mindre sjukhus. (2007-01-30)

Ludvika lasarett
Klinik med en bred internmedicinsk profil. Verksamheten bygger på 

ett fåtal nyckelpersoner. Vakanserna försvårar möjligheterna till hand-

ledning och utbildning. För att kunna ge en adekvat ST-utbildning på 

de mindre sjukhusen krävs en övergripande samordning angående 

läkarbemanningen på länets medicinkliniker. (2007-01-31)

SU/Östra, Göteborg
Kliniken erbjuder en bred och gedigen utbildning inom akut/allmän 

internmedicin, medan sidoutbildning i grenspecialiteter är något be-

gränsad i relation till målbeskrivningen. Det finns gott om kompetenta 

specialister samt en engagerad studierektor. Klimatet mellan kollegorna 

är mycket bra. Förbättringspotentialen är mycket stor för medicinläkar-

expeditionen på akutmottagningen. Enligt samtliga tillfrågade ST-läkare 

finns det behov att utöka internutbildning och möjlighet till egen inläs-

ning. Forskningsmöjligheterna är mycket goda. (2007-06-04)

Centralsjukhuset i Kristianstad
En stor internmedicinsk klinik med bred verksamhet och god läkarbe-

manning. Bra utbildningsklimat, genomtänkt utbildningsstruktur och

en trevlig stämning bland kollegerna. En utmärkt klinik där man kan få 

en gedigen internmedicinsk utbildning. (2007-09-06)

Skellefteå lasarett
Medicinkliniken i Skellefteå erbjuder en bred utbildning i allmän intern-

medicin, som kompletteras med sidoutbildning i Umeå. Utbildningskli-

matet är mycket positivt, och ST-läkarna uppskattar 

god och lättillgänglig handledning och stöd från se-

niora kollegor. Studierektor saknar formellt uppdrag 

och tid för sitt arbete. Det är lätt att komma iväg på 

kurser, medan intern ST-utbildning och tid för själv-

studier skulle kunna ökas. Vid kliniken erbjuds forsk-

ningsmöjligheter under kvalificerad handledning. Det

finns utrymme för mer återkoppling till ST-läkarna och 

för bättre läkarexpedition på akutmottagningen. (2007-10-10)

Lidköpings lasarett
Ett av två sjukhus i en sjukhussamverkan med god tillgång på specialister 

och randutbildning. Det finns en potential för att utöka specialistutbild-

ning. Det lilla sjukhusets fördelar med dagligt stöd och handledning är 

tydlig. (2007-12-14)

Neurokirurgi
Poäng A B C D E F G

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 3 1 2 1 3 2 1

Neurokirurgiska kliniken vid Norrlands Universitetssjukhus erbjuder en 

komplett ST utbildning på en klinik med hög akademisk aktivitet. ST är 

inte målrelaterad utan tidsstyrd. ST-handledare är utsedda, rollen är 

främst av instruktör och ingen är handledarutbildad. Antalet seniora 

läkare är påfallande litet i förhållande till antalet ST och yngre vikarier 

varför den framtida ST- kvalitet kan påverkas menligt, om man inte nog-

grant strukturerar tjänstgöringen och optimerar utnyttjande av opera-

tionerna. Utbildningsklimatet är gott, men formell handledarutbildning

är nödvändig. Handledarrollen måste lyftas fram speciellt med hänsyn 

till de nya målbeskrivningskraven. Utbildningen på ”gråblock” bör av-

skaffas och formaliserade ST positioner inrättas efter verksamhetens 

behov och möjlighet att bedriva utbildning. (2007-10-15)

Neurologi
Poäng A B C D E F G

Universitetssjukhuset i Lund 3 3 3 2 3 3 1 

Mycket gott utbildningsklimat, välfungerande studierektorsfunktion,

välorganiserad omfattande internutbildning, god tillgång till kliniskt 

och vetenskapligt erfarna specialister, och stor klinisk bredd på både 

basal och högspecialiserad nivå i ljusa och moderna lokaler gör detta

till en utmärkt klinik för ST-utbildning. Ändring av sjukhusets primär-

jourslinjer kan komma att innebära problem att erbjuda bra utbildning 

i akutneurologi. (2007-04-23)

Ortopedi
Poäng A B C D E F G
Universitetssjukhuset MAS 3 2 2 1 1 2 1

Ortopedkliniken har en allsidig verksamhet inom basal och högspecia-

liserad ortopedi med goda förutsättningar att ge en bra ST-utbildning. 

Läkarstaben har hög kompetens men endast ett fåtal handledare har 

ST-handledarutbildning. Lokaler och utrustning är bra. Tjänstgöringen är

planerad men regelbundna och dokumenterade handledarsamtal saknas

liksom formell utbildning i ledarskap och administration. Under placering

på klinikens enhet i Trelleborg får ST-läkarna god handledning, utbildning

och mängdträning i artroplastikkirurgi och artroskopisk kirurgi. I Malmö

har kliniken stor akutverksamhet. Klinikklimatet är gott med positiv grund-

inställning. ST-läkaren förväntas ta egna initiativ till handledning. Generöst

med tid och pengar avsätts för extern utbildning men den teoretiska ut-

bildningen kan förbättras internt. Klinikledningen arbetar för närvarande

på en förbättring av ST-utbildningens uppläggning. (2007-10-22)

”Välstrukturerad 

utbildning med engagerad 

ST-ansvarig”
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INFORMATION FRÅN SVERIGES LÄKARFÖRBUND

Patologi

Poäng A B C D E F G
Sunderby sjukhus, Luleå 2 1 3 2 2 3 0
Universitetssjukhuset Örebro 2 1 3 1 2 3 1
Universitetssjukhuset i Linköping 3 2 3 3 3 3 1
Centralsjukhuset Karlstad 2 2 3 3 3 3 0
Falu lasarett 2 2 3 2 3 2 0
Sahlgrenska Universitetssjh Gbg 3 1 2 3 3 3 1
Akademiska sjh, Uppsala 3 2 2 1 3 3 1

Sunderby sjukhus, Luleå

Fullständig ST-utbildning i klinisk patologi kan erbjudas i samarbete 

med Norrlands Universitetssjukhus eller annan regionavdelning. Det 

kräver dock att ST-läkaren är beredd på att under perioder tjänstgöra på 

annan ort. För närvarande är bemanningen acceptabel, men osäkerhet 

råder kring bemanningsläget framöver. (2007-01-22)

Universitetssjukhuset Örebro

Avdelningen har en bred verksamhet men saknar vissa områden som

är viktiga för en fullgod patologi/cytologi utbildning. Tjänstgöring på 

annan avdelning behövs inom t ex punktionscytologi, neuropatologi 

och sarkom patologi. Avdelningen har flera obesatta specialisttjänster 

och arbetsbördan är hög. Lokaler och utrustning är mycket goda. De 

senaste åren har ST-utbildningen bedrivits utan dokumentation och 

huvudsakligen genom samarbete mellan en specialist och ST-läkaren. 

Attityden till utbildning på avdelningen är mycket god men läkarbrist 

gör att förutsättningar för en fullgod undervisning saknas. ST-läkarna 

har tid till självstudier, deltar i interna visningar och få gå alla kurser de 

önskar. Möjligheter till forskning som doktorand finns. (2007-02-14)

Universitetssjukhuset i Linköping

Kliniken är välfungerande och erbjuder ST-utbildning i klinisk patologi 

och cytologi med god struktur och process. Ytterligare kvalitetsför-

höjning kan ske om utbildningen individanpassas ytterligare och att 

självständighetsträning uppmuntras. Antalet obduktioner är i underkant 

men möjlighet finns till samarbete med Rättsmedicinalverket för att 

bredda kompetensutvecklingen. (2007-03-28)

Centralsjukhuset Karlstad

Klinisk patologi och cytologi erbjuder en god utbildningsprocess. Även 

om bemanningssituationen väsentligen har förbättrats jämfört med 

vid föregående SPUR-inspektion 2001, är den för närvarande något 

ansträngd vilket bidrar till en för hög arbetsbelastning för ST-läkarna. 

Klinikledningen är medveten om detta och försöker lösa situationen. 

(2007-03-29)

Falu lasarett

Avdelningen för klinisk patologi och cytologi har en mycket seriös in-

ställning till ST-utbildning och ett gott utbildningsklimat. Det finns dock 

brister i dokumentationen vilket gör en extern granskning svår. För att 

nå högre poäng avseende tjänstgöringens upp-

läggning är en mer formell syn på handledarskap, 

utbildningsplaner och uppföljning av ST-läkarens

utbildning nödvändig. Med kortare rotation till uni-

versitetsklinik kan en komplett utbildning uppnås. 

Trots en icke optimal bemanningssituation har 

såväl ST-läkare som specialister lyckats publicera 

flera artiklar det senaste året. (2007-05-22)

Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg

Patolog- och cytologavdelningen gör en medveten satsning på ST-

utbildning och har nu åtta läkare under utbildning. Såväl ledning som

hela läkarstaben är engagerad i ST-utbildningen. Den relativa under-

bemanningen på specialistläkarsidan utgör dock ett potentiellt hot mot 

ST-utbildningens kvalitet på sikt varför nyrekrytering av specialistläkare 

är av högsta prioritet. ST-läkarna befinner sig i olika faser i utveckling och 

stödjer samt stimulerar varandra i utbildningsprocessen. Utbildningen

är välstrukturerad och en studierektor följer ST-läkarnas framsteg. 

Det finns ett mycket gynnsamt utbildningsklimat på avdelningen och 

ST-läkarna uppmuntras att gå kurser både i Sverige och i utlandet. Det 

finns aktiv klinisk forskning på avdelningen där ST-läkarna välkomnas

att delta. (2007-09-19)

Akademiska sjukhuset, Uppsala

ST-utbildningen håller idag en bra standard vilket möjliggörs av den 

adekvata bemanningen av labbet avseende såväl kompetensnivå som 

antal specialister. Avdelningen byggs om och kommer att ha en mycket 

hög standard avseende lokaler och utrustning. ST-läkaren förväntas ta 

stort ansvar själv för sin egen utbildning och individualiserade utbild-

ningsplaner finns inte. Regelbundna handledaresamtal med uppfölj-

ning förekommer inte. Någon koncentrerad genomgång av särskilda 

organområden, enligt förslag i den befintliga utbildningsboken görs 

ej. ST-läkarna har dock tid i en senare del av utbildningen att rotera 

igenom flera universitetsspecifika subspecialiteter. Utbildningsklimatet

på avdelningen är mycket gott med regelbundna ST-orienterade konfe-

renser, och möjligheter att gå externa kurser är mycket goda. Forskning 

uppmuntras aktivt. (2007-12-04)

Psykiatri

Poäng A B C D E F G
Gävle sjukhus 3 2 2 2 3 2 1
Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås 3 2 1 3 3 3 1
Piteå psykiatriska klinik 3 2 1 2 3 2 0
Öjebyns psykiatriska klinik 3 1 3 2 3 2 1
Sunderby sjukhus, Luleå 1 0 3 0 1 1 0

Gävle sjukhus

Landsortsklinik med den lilla klinikens närhet i kollegiet och brett patient-

material där det även finns subspecialisering som ger stora möjligheter 

ur utbildningssynpunkt. Engagerade överläkare och studierektor som 

prioriterar utbildning. Kliniken ger en god specialistutbildning och kan 

rekommenderas. (2007-03-12)

Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås

Vuxenpsykiatrin i Borås har en allsidighet i utbildningen, ett mycket gott 

utbildningsklimat och en genomtänkt strategi att utbilda och behålla 

specialister, men har också kunnat rekrytera specialister utifrån. Kliniken 

är fräsch och nyrenoverad, men ST-rummen på avdelningarna är få och 

trånga, otillräckliga för optimalt kliniskt arbete och kunskapsinhämt-

ning. Strukturerade utbildningsplaner, hög nivå på handledning och 

ökad delaktighet kan förklara att det är en klinik där ST-läkaren tycker 

det är roligt att arbeta och bli psykiater. Den kan rekommenderas för 

ST-utbildning. (2007-11-06)

Piteå psykiatriska klinik

Trivsam landsortsklinik med brett patientmaterial och god överläkarbeman-

ning och utbildningsklimat och med rimlig arbetsbörda. Kan rekommende-

ras för specialiseringsutbildning i allmän psykiatri. (2007-11-08)

Öjebyns psykiatriska klinik 

Specialiserad underbemannad hemklinik där den största delen av all-

mänpsykiatriska utbildningen sker i närområdet på välbemannad klinik. 

Mycket engagerad kunnig, verksamhetschef som bidrar till god utbild-

ning ST-läkaren har goda möjligheter att själv påverka utbildningens 

upplägg. Hög arbetstrivsel föreligger. Kan rekommenderas för allmän-

psykiaterutbildning speciellt om önskemål om tilläggsspecialisering i 

rättspsykiatri finns. (2007-11-08)

Sunderby sjukhus, Luleå

För närvarande kan kliniken ej rekommenderas för 

ST utbildning i allmänpsykiatri på grund av omfat-

tande brister i planering, handledning, struktur och 

delaktighet. För stort ansvar åläggs ST. Kliniken vi-

lar på ST då det är omfattande brist på specialister. 

Förslag har lämnats om att reinspektera kliniken 

om ett år (vecka 41). Kliniken och divisionschef 

har delgivits de brister som måste åtgärdas. Även 

efter klinikbesöket har inspektor fått ta del av ST-läkares skrivelse till 

landstingsledningen vilket speglar den kaotiska situationen med kon-

flikter mellan ledning och läkare. Beslut om att inspektionsresultat är 

vilande och att reinspektion skall ske togs vid kalibreringsmöte 2007-

11-20. (2007-11-09)

Rehabmedicin

Poäng A B C D E F G
Universitetssjukhuset i Linköping 3 2 2 2 2 3 1

Fullödig utbildning i rehabiliteringsmedicin kan fås i Linköping även om 

verksamheten är uppdelad i två separata kliniker. Handledarfunktionen 

är under utveckling. En underbemanning skönjes som i kombination 

med vidgade åtaganden ökar sårbarheten, även om befintliga kollegor 

är mycket engagerade. Flera ST block inom verksamhetsområdena 

borde prioriteras. (2007-02-06)

STRUKTUR PROCESS FORSKNING
poäng 1-3 poäng 1-3 0 finns ej/ 1 finns

A. Verksamhet B. Läkarstab C. Utrustning, D. Organisation E. Utbildnings- F. Teoretisk G. Forskning
lokaler klimat utbildning

”Omfattande brister
i planering, handledning, 
struktur och delaktighet”
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Reumatologi
Poäng A B C D E F G
Karolinska Universitetssjukhus 
Huddinge och Solna 3 2 2 2 3 3 1
Falu lasarett 2 2 3 3 3 3 1
Spenshult AB, Oskarström 2 2 2 3 3 3 1
Södra Älvsborgs sjukhus, Borås 2 2 2 2 2 2 0
SU/Sahlgrenska, Göteborg 3 2 1 2 2 3 1
Universitetssjukhuset Örebro 3 3 2 3 3 2 0

Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna
Kliniken har mycket goda möjligheter att ge en fullvärdig ST-utbildning 

enligt målbeskrivningens krav. Smärre förbättringar avseende handled-

ningen och dess innehåll samt en något bredare erfarenhet av vissa diag-

nosgrupper skulle kunna göra utbildningen än bättre. (2007-01-15)

Falu lasarett
Kliniken har mycket goda möjligheter att ge en god ST-utbildning enligt 

målbeskrivningens krav, men viss komplettering vid universitetssjukhus 

bör uppmuntras. Handledningen av ST-läkarna är föredömligt god. 

(2007-05-15)

Spenshult AB, Oskarström
Sjukhuset har mycket goda möjligheter att ge en god ST-utbildning

enligt målbeskrivningens krav, men viss komplettering krävs vid region/

universitetssjukhus. Handledningen av ST-läkarna är föredömligt god.

(2007-10-08)

Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
Enheten har, kompletterat med viss tjänstgöring på regionnivå, goda 

utbildningsmöjligheter för ST-läkare enligt målbeskrivningen. Utbild-

ningen skulle förbättras om ST-läkare bereddes möjlighet att bedöma

fler patienter med icke inflammatoriska reumatiska sjukdomar. En mer 

utvecklad handledning med strukturerad och dokumenterad uppföljning

skulle förbättra utbildningen. (2007-10-15)

SU/Sahlgrenska, Göteborg
Kliniken har mycket goda utbildningsmöjligheter för 

ST-läkare enligt målbeskrivningen. Läkarstaben är 

allsidigt kompetent och de flesta har handledarut-

bildning. Tjänstgöringens uppläggning är bra med

handledare, kontrakt och utbildningsplaner. Hand-

ledningen och utbildningsklimatet bör och kan med 

enkla åtgärder förbättras. Strukturella brister avse-

ende vissa lokaler måste åtgärdas. (2007-10-23)

Universitetssjukhuset Örebro
Kliniken har mycket goda utbildningsmöjligheter för ST-läkare enligt

målbeskrivning. Dokumentation av handledarsamtalen och kommande

medsittningar skulle underlätta bedömningen av utbildningens måluppfyl-

lelse. Utökade frekvens externa kurser som exempelvis deltagande i le-

darskapsprogram skulle ytterligare förbättra utbildningen. (2007-12-17)

Urologi
Poäng A B C D E F G
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 3 2 2 1 2 2 1

Akademiska sjukhuset, Uppsala 1 2 1 1 2 2 1

Karolinska Universitetssjukhuset 

Solna och Huddinge 3 2 2 1 2 3 1 

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Den urologiska sektionen på Ryhov erbjuder en god och allsidig spe-

cialistutbildning i urologi omfattande alla de moment som anges i mål-

beskrivningen, förutom barnurologi. Möjlighet till handledarutbildning

erbjuds inom lasarettet och bör utnyttjas bättre. Handledarrollen måste 

utvecklas och samordnas. ST–kontrakt skall upprättas. Strukturen på 

utbildningen och den teoretiska internutbildningen kan förbättras. 

Ny SPUR-inspektion föreslås om 3 år. (2007-02-07)

Akademiska sjukhuset, Uppsala
Sammanfattningsvis noteras ett gott undervisningsklimat. Atmosfären

på enheten upplevs mycket positiv. Utbildningen under urologplacering-

en är emellertid otydligt strukturerad och planerad. Randutbildningen 

redovisas separat. Utrymme för teoretiskt kunskapsinhämtande bör 

tydliggöras i arbetsschemat för ST-läkarna. Arbetsrum bör utformas 

så att maximalt två ST-läkare delar rum och att varje ST-läkare bör 

ha tillgång till egen arbetsyta med dator som är nödvändig för att 

uppfylla arbetet vid kliniken men också möjlighet för litteratursökning. 

Utbildning i ledarskap och administration bör ingå i ST-utbildningen. 

Utbildningsmoment som för närvarande inte kan tillgodoses vid kliniken, 

exempelvis transurethral prostataresektion, bör kompletteras genom

planerad tjänstgöring på annan enhet. Utbildning inom urodynamik, 

TUMT och ESWL, verksamheter som redan finns inom kliniken, bör sys-

tematiseras för att komplett ST-utbildning ska kunna uppnås Handledare 

bör genomgå handledareutbildning. Ny inspektion rekommenderas om 

3 år. (2007-03-14)

Karolinska Universitetssjukhuset Solna och Huddinge
Sammanfattningsvis noteras ett gott undervisningsklimat. Atmosfären

på klinikens enheter upplevs positiv speciellt vid Karolinska Huddinge.

Utbildningen under urologplaceringen är emellertid otydligt strukture-

rad och planerad för att passa till en god ST-utbildning. Utomordentliga

möjligheter för en fullgod utbildning finns inom kliniken, undantagsvis

den ”lilla” urologiska kirurgin som framför allt bedrivs vid andra sjukhus i

Stockholm hos vilka sådan erfarenhet kan ges. Utrymme för teoretiskt kun-

skapsinhämtande bör tydliggöras i arbetsschemat för ST-läkarna. Vidare

bör utbildning inom urodynamik, och TUMT, verksamheter som redan 

finns inom kliniken, bör systematiseras för att komplett ST-utbildning

ska kunna uppnås. Alla handledare bör genomgå handledareutbildning.

Strukturen på schemaläggning bör justeras så att assistans vid robot-

kirurgi och ESWL anpassas till en rimlig nivå som krävs för ST läkarnas

utbildning. Ny inspektion rekommenderas om 3 år. (2007-10-08)

ÖNH
Poäng A B C D E F G
Centrallasarettet i Västerås 2 3 2 2 2 2 1
Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 2 2 3 2 2 1 0
Lasarettet i Helsingborg 2 2 3 2 3 2 1
Kärnsjukhuset i Skövde 2 2 2 2 3 3 1
Länssjukhuset i Kalmar 2 2 3 2 3 3 0

Centrallasarettet i Västerås
En god och allsidig specialistutbildning ges vid 

önh-kliniken med de tjänstgöringar som ingår 

vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det råder 

en positiv inställning hos samtliga specialister 

till färdighetsträning och utbildning av ST-läkare. 

Tjänstgöringens uppläggning avseende tillvara-

tagandet utav den operativa kompetens som finns 

vid kliniken kan förbättras. (2006-12-12)

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping 
En allsidig och fullvärdig specialistutbildning kan ges i Jönköping med 

de sidoutbildningar som ingår inom regionen. Utbildningsklimatet är 

positivt och ST-kontraktet är utmärkt men måste uppfyllas i praktiken. 

Handledarfunktionen bör formaliseras ytterligare liksom den teoretiska

utbildningen. (2007-01-25)

Lasarettet i Helsingborg
Önh-kliniken har under det senaste decenniet varit med om flera organi-

sationsförändringar med olika driftsformer. Kliniken erbjuder ST-läkarna 

en välstrukturerad, allsidig utbildning med utbildade handledare, i en 

stimulerande och lärande miljö. Sidoutbildningar tillgodoses inom 

regionen. God möjlighet till randutbildning och generös inställning till 

teoretisk utbildning med utmärkt service av sjukhusbibliotek och möjlig-

heter till forskning, ger ST-läkaren goda möjligheter till utveckling. För-

bättringar kan ske avseende den kirurgiska utbildningen för ST-läkarna 

och utnyttjande av närliggande mottagnings potential. (2007-05-09)

Kärnsjukhuset i Skövde
Önh-kliniken erbjuder ST-läkarna en stimulerande och lärande miljö. 

Bra interna randutbildningar och generös inställning till teoretisk ut-

bildning och forskning ger ST-läkaren goda möjligheter till utveckling. 

Förbättringar kan ske vad gäller den kirurgiska utbildningen och rums-

situationen för ST-läkarna. (2007-03-28) 

Länssjukhuset i Kalmar Vid kliniken ges en allsidig specialistutbildning. 

Tjänstgöringen är föredömligt upplagd på hemmakliniken, men den 

kompletterande utbildningen vid regionsjukhusen synes kort. Det råder 

en positiv inställning till färdighetsträning och utbildningsklimatet är 

mycket gott. Den teoretiska utbildningen kompletteras på ett bra sätt 

med den under hösten 2007 startade ”önh-akademien”. (2007-09-10)

Kontakta oss gärna: www.lakarforbundet.se

E-post: info@slf.se Tel: 08-790 33 00

”Information från Sveriges läkarförbund” publiceras var 

tredje vecka. Ansvarig för sidorna: Anders Bengtsson.

”Handledningen och 
utbildningsklimatet bör och 

kan med enkla åtgärder 
förbättras.”


