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Förbättringsområde
Implementera regelbunden teoretisk internutbildningen för ST-läkare på
kirurgkliniken i Växjö.

Mål
Utveckla en regelbundet återkommande teoretisk ST-utbildning på kirurgkliniken för att få
välutbildade och utbildningsengagerade ST-läkare som kan tillgodose sig teoretiska kunskaper
på schemalagd arbetstid.

Bakgrund
Enligt Socialstyrelsens C-mål (c1-13) som är specifika för den kirurgiska
specialiteten, krävs teoretiska studier för att uppfylla målen som färdig
specialistläkare.
Idag finns det ingen regelbunden strukturerad teoretisk internutbildning för
ST-läkarna på kirurgkliniken. Schemat för både över- och underläkare är pressat
och i den kliniska vardagen finns det vanligen inte mycket tid för längre och
fördjupade diskussioner kring handläggning av patientfall och
operationsindikationer/tekniker. Däremot finns det stor kunskap hos våra
erfarna specialister på kliniken som skulle vara av stort värde för ST-läkarna om
detta fördes vidare genom teoretisk utbildning för att ge oss utbildningsläkare
en fördjupad kunskap inom de olika kirurgiska specialiteterna.

Mått
Mätning genom enkätundersökning. Enkät ifylldes av ST-läkare före och efter implementerad
utbildning, där de fick ange om de tyckte att ST-utbildningen underlättade för dem att uppnå
C-målen för kirurgi, om det fanns förbättringsbehov och om införandet av teoretisk
ST-utbildning har förbättrar möjligheterna till att uppnå C-målen.
Mätningen skedde mellan oktober 2016 och oktober 2017.

Nuläge
I nuläget finns ingen strukturerad intern ST-utbildning på kliniken utan all
teoretisk utbildning sker externt via obligatoriska KUB-kurser anordnade av
Svensk kirurgisk förening och delföreningar eller SK-kurser via Socialstyrelsen.
Andelen schemalagd självstudietid under arbetstid är begränsad och teoretiska
kunskaper genom litteraturstudier förväntas ske på fritiden.
Däremot finns det schemalagd utbildningstid varje onsdag eftermiddag för hela
kliniken, men det finns sällan några planerade programpunkter, är sällan med
ett ST-fokus och tiden slukas vanligen av kliniskt arbete eller administration.

Analys - tänkbara orsaker
-

Tidigare lågt klinikstudierektorsengagemang.
Tidigare strukturerad ST-utbildning föll åt sidan pga annat.
Hög belastning på specialisterna som inte ges schemalagd tid för
utbildning av yngre kollegor.

Förändringar att pröva
- Diskussion i ST-gruppen gällande vilka fokusområden som tycktes vara relevanta för
teoretisk utbildning utifrån målen från Socialstyrelsen (SOSFS 2015:8).
- Diskussion med teamchefer och externa föreläsare gällande föreläsningsupplägg för
respektive sektion/specialitet.
- Förlägga ST-utbildningen på redan schemalagd utbildningstid som sker varje onsdag
eftermiddag mellan 16.45 - 17.45.
- Mellan januari - december 2017 kommer det att hållas 8 stycken
föreläsningar av specialister från kirurgen och röntgen.
Resultat efter tester i förhållande till mål och mått
- Mätning 1 - Oktober 2016
- Vid den första mätningen svarade 9/9 ST-läkare på enkäten, där 1 ST-läkare
tyckte att målen kunde uppnås, 2 st visste inte om de kunde uppnå målen och
6 st tyckte inte att de kunde uppnå målen med befintlig ST-utbildning.
- Alla 9 ST-läkare tyckte att det fanns ett behov av förbättrad intern
ST-utbildning på kliniken.
- Mätning 2 - Oktober 2017
- Den uppföljande enkäten, med en svarsfrekvens på 67%, visade att 83% av
de svarande tyckte att det hade skett en förbättring av den teoretiska
ST-utbildningen med återkommande planerade föreläsningar.
Efter testerna - Hur handlar vi utifrån resultaten?
-

Enligt ST-läkarna har en förbättring skett då regelbundna föreläsningar har hållits,
varför det borde vara ett krav att denna utbildningsform bibehålls.
Dock finns det en risk att konceptet inte kan upprätthållas då det krävs en engagerad
ST-läkare som planerar för att föreläsningarna blir av. Sedan våren 2017 finns det två
nya klinikstudierektorer som planerar att hålla regelbunden teoretisk ST-utbildning.

