
 
 

 

Föredömlig 
utbildningskvalitet  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. Övriga 
kvalitetsindikatorer är uppfyllda, men enstaka undantag kan förekomma. 

God utbildningskvalitet  Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs.  

Acceptabel 
utbildningskvalitet  

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs i väsentliga delar men 
brister förekommer. 

Oacceptabel 
utbildningskvalitet  

Flera allvarliga brister har påvisats vad gäller följsamheten till 
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.  
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Verksamheten: (riktlinjer, verksamhetens allsidighet, mångfald/jämställdhet) 

Hudkliniken Enheten för Hudsjukdomar och STD , Helsingborgs lasarett ansvarar för den 

dermatologiska och venereologiska verksamheten  med ett  upptagningsområde på 

180 000invånare. Vården bedrivs polikliniskt. Dermatologisk slutenvård saknas.  

Kliniken tar emot ca 9600 läkarbesök och ca 7000 sjuksköterske/behandlings besök varav ca 

3200 STD besök per år. Remiss krävs för att komma till hudmottagningen. Stort 

remissinflöde som medför en hög och patientgenomströmningen med brett 

sjukdomspanorama. Samtliga remisser till Helsingsborgs lasarett med frågeställning 

hudtumörer bedöms på kliniken. Ca 60% av läkarbesöken omfattar omhändertagande av 

hudtumörer. Behandling av hudtumörer vid enheten har ökat och lett till ett kraftigt ökat antal 

kirurgiska ingrepp. Multidisciplinärt team finns upparbetat inom tumörverksamheten på 

kliniken (Hud/ ÖNH/Ögon/Patologen). En omfattande bensårsverksamhet finns på enheten.  

Sammantaget ger det goda förutsättningar för en bra lärande miljö. 

  

Personalen består av medarbetare 6 specialister varav 5 Öl i dermatovenereologi samt 4 ST-

läkare samt 2vik ul. Kliniken handleder dessutom ST-läkare från annan specialitet ca 5-6 st 

per år som tjänstgör i snitt 2 månader vardera. Dessutom 10- 15 AT-läkare för auskultation en 

halvdag vardera för hudkirurgi per år. Sedan ett år tillbaka finns grundutbildning i 

dermatologi för läkarstudenter termin 7. 

 

Mottagningsverksamheten bedrivs på ett plan.  Mottagningen har moderna, ändamålsenliga 

och ljusa lokaler. Alla läkare inklusive ST-läkarna har funktionella expeditioner med egen 

dator. Läkarstaben upplever klinikens utrustning och faciliteter som moderna och adekvata. 
Föredömlig  God X Acceptabel Oacceptabel 



 
 
 

 

B  Tjänstgöringens upplägg: 

Kliniken tillhandahåller en uppdaterad och allsidig introduktionsplan till alla nyanställda 

läkare inkl randande ST från annan specialitet. Utbildningsplan finns för samtliga ST läkare 

och revideras löpande vid behov.  Förutom 1 ST läkare som går enligt gamla ST utbildningen 

så delar resterande 3 ST läkare plus 2 vik ul på en uppskattad handledare som gått 

handledarutbildning. Studierektor finns som tillika fungerar som enhetens verksamhetschef.. 

Då slutenvårdsavdelning och yrkesdermatologi samt laser på kliniken saknas erbjuds samtliga 

ST läkare tjänstgöring på Universitetssjukhus där detta finns. Möjligheter att genomföra 

randningsplacering inom annan specialitet föreligger enligt egna önskemål i samråd med 

handledaren för att uppnå utbildningsmålen. ST läkarna har en omfattande allsidig 

mottagningsverksamhet (allmän dermatologi, tumörverksamhet omfattande 

kirurgimottagning) STI utbildning erhålls ffa på placering Centrum för sexuell hälsa i Malmö, 

men uppföljs sedan endast med sporadiska auskultation pass på enheten,då STI i huvudsak 

bedrivs av vana sjuksköterskor. 
Föredömlig  God X Acceptabel Oacceptabel 

 

C Kompetenser och utrustning: 

ST handledare är specialistkompetenta inom dermatovenereologi och har genomgått 

handledarutbildning.  

God tillgång till specialistubildade läkare  med bred kompetens finns på kliniken.Kliniken  

finns 2 disputerade specialister varav en är docent. Forskningsaktivitet som resulterar i 

vetenskapliga  publikationer  pågår som bl.a finansieras med forskningsbiddrag som från ALF  

och  privata  forskningsfonder . Studierektor finns. 

Lokalerna och utrustning  erbjuder en god lärande miljö med tillgång till webb baserade 

tidskrifter ,adekvat litteratur samt att samtliga ST läkarna erhåller egna exenplar av 3 

dermatologiska  läroböcker. ST läkarna har  goda möjligheter att studera ostört  på sina 

expedition med dator. 
Föredömlig X God Acceptabel Oacceptabel 

 

D Handledning och uppföljning: 

Samtliga ST läkare har handledare med formell utbildning, men endast 1 ST läkare har egen 

handledare och de övriga 3ST +2 vik ul delar på en handledare. Sparsamt med individuell 

schemalagd handledning förekommer. Vanligast form av handledning sker i grupp. Goda 

möjligheter erbjuds för löpande stöd kring det dagliga patientarbetet. Inte riktigt alla 

handledarsamtal dokumenteras av ST-läkaren. Enhetschefen med uppdrag av 

verksamhetschefen tillika studierektor har utvecklingssamtal 1 gång per år. 
Föredömlig  God X Acceptabel Oacceptabel 

 

E Teoretisk utbildning: 

Det finns tydliga ST-riktlinjer utformade för Helsingborgs lasarett. 

Kliniken avsätter 1 heldag per månad för självstudier per ST läkare. Sedan 10 år tillbaka 

bedrivs regelbundet kvalitetssäkrad utbildning i dermatolskopi på kliniken för läkarna. 

 Adekvata nationella SK-kurser erbjuds samtliga generöst. Även internationella utbildningar 

kan erbjudas. Internutbildning med referat från tidskrifter och möten/inbjudna föreläsare/ 

patientvisning/patolog- och fotorond sker regelbundet en eftermiddag per vecka. Möjlighet att 

närvara på fortbildningsaktiviteter på hudkliniken Malmö/Lund finns.  Förutom adekvata 

medicinska litteratur finns tillgång till webb baserade medicinska tidskrifter. Regelbundna 

handledarträffar sker. 
Föredömlig X God Acceptabel Oacceptabel 



 
 

 

F Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete: 

På kliniken finns goda förutsättningar för ST läkarna att utveckla kompetens och färdighet 

inom medicinsk vetenskap så att målbeskrivningen fullt ut kan uppfyllas. Den obligatoriska 

kvalitets och vetenskapliga arbetena har delvis påbörjats men ännu inte slutförts.  Två 

disputerade läkare finns på kliniken varav den ena är docent. En specialist har pågående 

doktorandarbete. 
Föredömlig  God X Acceptabel Oacceptabel 

 

G Ledarskapskompetens: 

LeKo -utbildning i ledarskap och kommunikation för ST läkare vid Helsingborgs lasarett 

finns som samtliga ST läkarna på kliniken får delta i. Kursen inkluderar även, bl.a. pedagogik, 

medicinsk vetenskap, handledarskap och feed back.  ST- läkarna ges förutsättningar att 

utveckla den kommunikativa kompetensen bl.a. genom egna föreläsningar och att handleda 

kandidater. 
Föredömlig  God X Acceptabel Oacceptabel 

 

H Karriärmöjligheter: 

 På kliniken finns det goda karriärmöjligheter  

 

Föredömlig  God X Acceptabel Oacceptabel 

 

 

 

 

 

 

Styrkor 

Regelbunden SPUR inspektion genomförs. 

Dermatologisk allsidig mottagningsverksamhet med stor hudtumörsverksamhet/operations 

verksamhet samt bensår bedrivs.  i adekvat rustade lokaler. Stor patientgenomströmning med 

möjlighet att hinna handlägga många patienter under utbildningen.  

På kliniken råder ett öppet klimat som uppmuntrar till diskussioner med utbildningsinriktade 

specialister. Mycket väl uppdaterad klinik vad gäller omhändertagande av hudtumörpatienter 

samt kvalitetssäkrad bensårsverksamhet.  Kvalificerad dermatoskopi utbildning sker 

regelbundet på kliniken. 

Sedan 1 år tillbaka finns på kliniken dermatologutbildning för läkarkandidater termin 7 där 

samtliga ST läkare deltar. 

Goda möjligheter för ST läkarna att bedriva vetenskapliga arbeten finns då aktiv forskning 

bedrivs på kliniken. ST läkarna introduceras tidigt i jourverksamheten med bl.a. deltagande i 

jourtelefonen. 

 

Svagheter 

Då all STI mottagning sköts av kompetenta ssk innebär det att endast ST läkarnas STI 

utbildning sker under 3 månader på Centrum för sexuell hälsa i Malmö. Vid senaste SPUR-

inspektionen 2006 påpekades att STI utbildningen för ST läkarna var otillräcklig. Efter detta 

infördes tillägg med auskultation på kliniken på den ssk ledda STI mottagningen. Enbart 

auskultation på STI på kliniken efter genomgången 3 månaders praktik på Centrum för 

sexuell hälsa i Malmö kan fortfarande anses otillräcklig utbildning.  

Samtliga ST läkare som går enligt den nya ST utbildningen inklusive vikarierande 

underläkare (totalt 5 st) har samma handledare. Individuell handledning förekommer 



 
 

sparsamt. Grupphandledning sker i huvudsak. Detta kan leda till att den individuella 

utvecklingen ej optimalt följas. 

 

 

Förbättringspotential 

Då en personlig handledare ska finnas utsedd för varje ST läkare och rekommendationerna är 

att varje handledare skall handleda 1 max 2 ST läkare, bör fler handledare finnas på kliniken. 

Eftersom samtliga specialister handleder i det dagliga arbetet ”mentorskap” bör alla 

specialister gå  ST handledarutbildning.  

Handledarsamtalen bör vara regelbundna och schemalagda. Viktigt är att handledningen 

utgår från den individuella utbildningen. Grupphandledning kan även förekomma. 

Handledarsamtal ska dokumenteras av ST-läkarna. 

Sit-in bör utökas och dokumenteras, 

Ett förslag är att ST läkarna deltar i framtagning av det regelbundna vetenskapliga 

utbildningen på kliniken. 

Regelbundna STI mottagning på kliniken för ST läkarna bör införas. 

 
 


