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Förbättringsområde/förbättringsmöjlighet
Det saknas ett introduktionsdokument för ST-läkare på medicinkliniken CLV.

Vad ska förändringen leda till? Beskriv det önskvärda läget
Underlätta och spara arbete för klinikstudierektor, handledare och ST-läkare. Alla behöver inte ”uppfinna hjulet”.
Ge en mer jämlik ST med kvalitet.

Bakgrund
I november 2017 genomförde Lipus en SPUR-inspektion av medicinklinikens ST-utbildning. Det utföll med ett gott
betyg, men lämnade också förslag på en del områden som skulle kunna förbättras. Enligt SPUR fanns det ett
introduktionsprogram, vilket jag och flera andra ST-läkare inte fick ta del av.
Mängden och kvaliteteten på information samt när man har fått den etc. har varit beroende av vilken studierektor, tid
på året man började sin ST och vilken handledare man har fått tilldelat.
Under de senaste åren har det varit en ökad mängd ST-läkare, samtidigt som erfarna specialister har minskat.
Internmedicin är en bred specialitet och kan därför vara svår att överblicka.

Mätbara mål
Upplever ST-läkarna och handledarna och framförallt de nya
sig mer informerade?

Nuläge
Det finns idag inget specifikt dokument med samlad information om ST inom internmedicin på clv.
Information har tidigare för det mesta varit muntlig.
Alla ST-läkare skall uppnå samma mål inom intermedicin. Vid utfrågning vill de flesta ST-läkare från dag ett bli mer
direkt guidade gällande t.ex. mål, kurser, planering, klinikens förväntningar etc. Även flera specialister som tidigare inte
varit handledare efterfrågar mer information.
Övergripande studierektor har också önskat ett dokument som förklarar hur första ½ året inom varje specialitet ser ut.

Analys
Ett dokument som alla ST-läkare och specialister (handledare) på medicinkliniken får tillgång till borde spara tid för alla
och ge en mer likvärdig ST. Skriftlig information skall inte ersätta utan kombineras med muntlig.

Möjliga lösningarSkriva ett dokument.

Mått
Enkät via Esmaker eller en dialog i ST-läkar- och
handledargruppen.

Ansvarig
Carl Johansson klinikstudierektor,
medicin.
I utformandet av dokument är även
läkarchef Staffan Sandgren,
schemaläggare och ST-läkargruppen
involverade.

Tidplan
Dokument skrivs under våren 2020.
Börja användas hösten 2020.

Vilka resultat har ni sett efter era tester i förhållande till mål och mått?
Dokument har precis börjat användas och inte kunnat utvärderas. Det borde vara en förbättring eftersom vi gått från inget
dokument till att nu ha ett.
Det har än så länge mottagits väl.
Ska följas upp genom en dialog med ST-läkargruppen nästa år.

Efter testerna - Vad blir ert nästa steg?
Fortsätta utveckla dokumentet med bilagor såsom t.ex. kursförslag inkl. utvärderingar från ST-läkare.

