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Förbättringsområde
Oklarhet angående litteraturen som gäller under ST-utbildningen på
Röntgen.

Datum: 20151022

Bakgrund

Mål
Ha gemensam litteratur för alla ST-läkare på röntgen. Böckerna ska kunna
läsas av ST-läkarna under sin ST utbildning och även ha den som referens i
sina föredrag under internutbildning.
Förbättringsidéer

När jag började själv som ST läkare på röntgen bad om hjälp med böckerna
som ska köpas och ha som grund. Jag fick olika förslag och till slut köpte jag
en del som är inte optimala.

Dialog kring litteraturen med ST kollegerna, studierektor och platschefen.
Förslå en bok som är grund i utbildningen.
Köpa boken till alla ST läkarna.

Uppdrag från platschef och studierektor att utveckla och organisera STutbildningen på röntgen på CLV.
Det fattas struktur gällande litteraturen under utbildningen och fanns inga
valda böcker att ha som referens.
Det finns massa böcker som inte hjälper att bygga grunden i utbildningen.

Se bifogar: PGSA1 och PGSA 2.

Beskrivning av nuläget

Planering
Vad
Vem
När
Iyad Abudagga diskuterade problematiken och möjliga lösningarna med
studierektor som är också handledare.
Det var mycket uppskattad idé och tillsammans bestämde vi att vilja en bok
som är optimalt och kan köpas till alla.
Iyad hade informerat kollegorna som uppskattade iden och ville ha boken.
Iyad har förslagit att boken köpas från ryggsäcken.
Jobba med att förslå andra böcker i framtiden.
Vilka vinster och positiva effekter har ni sett?
Kliniken har utsett en bok för ST läkarna som är redan beställt. Boken redan
börjat användas av ST läkarna.
Med detta projekt förväntas att kunna nå en del av målet med att börja fylla
på böckerna i den gemensamma biblioteket som är gemensam för alla ST
läkarna.
Vidare komma på att förslå andra böcker som kan också köpas till alla.
Planera att diskutera även med kollegor från andra klinik över landet när
man träffa de på kurserna. Tanken att få tips och förslag.

Ingen riktad litteratur som referens för ST-läkarna på röntgen.
I nuläget finns bibliotek fylld med böcker som är tillgängliga för alla men går
ej att låna hem eftersom de måste vara tillgängliga för jourverksamhet.

Analys
Som läget är idag är det ingen struktur angående litteraturen. Man få hitta
på själv vilka böcker som kan vara av nytta under utbildningen.
Mer struktur behövs under ST utbildningen på röntgen. Det kunde ha varit
bra med gemensam litteratur som alla ST läkare ha som referens.

