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Förbättringsområde
Införande av internutbildning för ST-läkare på Onkologkliniken, Region
Kronoberg.

Vad vill vi uppnå? Beskrivning av det önskvärda läget
Införa och förbättra internutbildningen för ST-läkare på kliniken. Förbättra
kunskap framförallt inom områden som inte täcks av externa kurser.

Bakgrund
September 2017 genomförde Lipus en SPUR-inspektion av STutbildningen på Onkologklinken Växjö för att utvärdera kvalitén på
utbildningen. Överlag fick utbildningen gott betyg. Kritik framfördes dock
att den strukturerande internutbildningen är bristfällig och åtgärder
rekommenderades. En förbättringspotential man såg var att engagera STläkarna själva i sin internutbildning.

Metod och Mått
Diskussion fördes med verksamhetschef, studierektor, handledare och STkollegor hur en intern ST-utbildning skulle kunna se ut.
Enkät planeras att skickas till ST-läkare efter en termins internutbildning

Nuläge
I nuläget har ST-läkarna självstudier 4 timmar/vecka under terminerna (ej
sommar/jul). Möjligheterna för att åka på externa utbildningar är goda.
Ibland ordnas interna utbildningar för läkarna på kliniken, men ingen
specifik sådan finns riktad till ST-läkarna.

Analys - tänkbara orsaker
En anledning till bristen på internutbildning kan vara att Onkologklinken i
Växjö är en relativt ny klinik som inte haft så många ST-läkare genom
åren. Därav har ingen struktur utvecklats för detta. Tidsbrist och
underbemanning genom åren har lett till att patienterna och andra möten
prioriteras först. Dessutom har ingen varit specifikt ansvarig för
internutbildning.

Idéer/ Förändringar att pröva
Genomförande
Fyra till fem utbildningstillfällen per
 Lunchutbildning.
termin à 1,5 timma med varierande
 Utbildning på
tisdagseftermiddagar när det är innehåll. Företrädesvis ämnen som
inte externa kurser täcker. Förslag på
tomt i schemat för läkarmöte.
 Seminarium/föreläsningar som ämnen kommer från ST-läkarna själva.
Exempel kan vara fördjupad kunskap
leds av specialister på
inom palliativ vård, radiologisk
kliniken/andra kliniker
kunskap, hur PM och riktlinjer ska
 Journal clubs.
tolkas. Specialister på kliniken
 ST-läkarna själva som
tillfrågas om de vill leda seminarium.
föreläser för varandra efter att
ha deltagit i extern kurs
Resultat
Schema för intern utbildning har upprättats och utbildning påbörjats. Än så
länge är det för tidigt att utvärdera metoden fullt ut, men en muntlig diskussion
har förts och hittills är de deltagande ST-läkarna nöjda.
Efter testerna - Hur handlar vi utifrån resultaten?
Schemat för den interna utbildningen fortsätter under hösten och vintern. Den
kommer därefter att utvärderas och förbättras i samråd med de andra ST-läkarna
och berörda parter.
För att inte internutbildningen ska rinna ut i sanden kommer ansvaret för STutbildningen varje år cirkulera mellan de olika ST-läkarna som ansvarar för att
schema läggs och eventuella föreläsare bokas in.

