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STRUKTUR 
 

A Verksamheten: 
Verksamheten vid Neurofysiologiska kliniken är i det närmaste så allsidig så att 

målbeskrivningens krav kan uppfyllas. Det enda som saknas är utvidgad utbildning i 

sömndiagnostik, vilket man, för närvarande, på ett tillfredsställande sätt har löst i form av en 

veckas placering på sjukhuset i Linköping. 

 
Föredömlig   X God  Acceptabel Oacceptabel  

 

B Läkarstaben: 

Enhetens läkarstab och övriga interna kompetenser är av adekvat storlek och sammansättning 

så att målbeskrivningens krav uppfylls med god marginal. Tillgången till läkare och andra 

medarbetare motsvarar mer än väl behovet av handledar- och instruktörsinsatser. 

 
Föredömlig   X  God Acceptabel  Oacceptabel  

 

C Lokaler och utrustning: 
Enhetens lokaler och utrustning är av fullgod omfattning och standard för en god 

vidareutbildningsmiljö. Alla ST-läkare har eget rum. Det finns god tillgång till tidskrifter och 

annan litteratur. 
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Föredömlig utbildningskvalitet  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. Övriga kvalitetsindikatorer är uppfyllda, men 

enstaka undantag kan förekomma. (3 poäng) 

God utbildningskvalitet  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. (2 poäng)  

Acceptabel utbildningskvalitet  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs i väsentliga delar men brister förekommer. 
 (1 poäng) 

Oacceptabel utbildningskvalitet  Flera allvarliga brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd. (0 poäng)  

 

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion 

Vg vänd 



 

PROCESS 

 

D Tjänstgöringens uppläggning: 

Tjänstgöringens uppläggning är sådan att målbeskrivningens krav uppfylls. Flertalet 

relevanta kvalitetsindikatorer är uppfyllda så som introduktionsprogram och ST-kontrakt. 

Revidering av de individuella utbildningsprogrammen bör dock även ske i skrift. Dessutom 

kan ökad delaktighet vid planering av kompletterande sidoutbildningars upplägg eftersträvas. 

 
Föredömlig   X God Acceptabel Oacceptabel 

 

E Handledning och uppföljning: 
Handledningen och uppföljningen uppfyller målbeskrivningens krav. Dock kan 

uppföljningen av sidoutbildningarna förbättras.  

 
Föredömlig   X God  Acceptabel  Oacceptabel 

 

F Teoretisk utbildning: 
Den teoretiska utbildningen uppfyller väl målbeskrivningens krav. Dock kan tiden för 

självstudier schemaläggas i sammanhängande pass veckovis. 

 
Föredömlig   X God Acceptabel Oacceptabel 

 

G Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete: 
Vid enheten finns mycket goda förutsättningar för att utveckla kompetens och färdighet inom 

medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete så att målbeskrivningen kan uppfyllas. Det finns ett 

flertal pågående kvalitetsarbeten och forskning bland ST-läkarna. 

 
Föredömlig   X God Acceptabel Oacceptabel 

 

H Ledarskap och kommunikativ kompetens: 

Det finns förutsättningar att utveckla kompetens och färdighet i ledarskap och 

kommunikation. Förbättringspotentialer finns genom ett tydliggörande av det dagliga 

ledarskapet, med aktiv bedömning och återkoppling. Ytterligare förslag är att gästande läkare 

ger feedback på erhållen handledning och att ST-läkare leder ronder för andra läkare. Ökad 

administrativ delaktighet kan också tillämpas, exempelvis genom bredvidgång eller liknande 

hos klinikchef.  

 
Föredömlig God   X   Acceptabel   Oacceptabel 

 

Styrkor: 

Föredömlig ST-utbildningsmiljö med hög ambitionsnivå, stort engagemang och hög 

kompetens. 

 
Svagheter: 

Viss bristande medvetenhet inom området ledarskapskompetens har synliggjorts och förslag 

till strategi för förbättring har nu diskuterats och utformats i samråd. 

 
Förbättringspotential: 

Mindre tips och förslag på förbättringar enligt ovan. 

 
 

X 


