SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion
Inspektionsdatum: 2014-04-07--08
Länssjukhuset Ryhov

Jönköping

Hudkliniken

Sjukhus

Ort

Klinik

Åsa Boström och Birgitta Stymne
Inspektörer

STRUKTUR
A
Verksamheten: (riktlinjer, verksamhetens allsidighet, mångfald/jämställdhet)
Verksamheten Hudkliniken Länssjukhuset Ryhov Jönköping, vilket även inkluderar
Hudmottagningen i Nässjö, ansvarar för den dermatologiska och venereologiska
verksamheten, med ett upptagningsområde på ca 250000 invånare. På hudkliniken bedrivs
diagnostik och behandling av hudsjukdomar av medelsvår till svårkaraktär i huvudsak i
öppenvård. Kliniken har dessutom ett länsövergripande ansvar för slutenvård med tillgång
till fyra vårdplatser (5 dygnsvård).
Kliniken tog 2013 emot 12 414 läkarbesök på hud/STI. Inflödet av remisser har årligen ökat.
Till hudkliniken Jönköping kom år 2013 4863 remisser och till Nässjö 3 229. Remisser med
tumörfrågeställning har på en 10 års period fördubblats och utgjorde 2013 40% av det totala
antalet inkomna remisser. Det stora remissinflödet medför en hög belastning med stort
patientflöde och ett brett sjukdomspanorama. Sammantaget ger detta goda förutsättningar för
en bra lärande miljö.
Personalen består av 49 medarbetare varav 8 specialister varav majoriteten arbetar deltid. 1
överläkare är docent. 5 ST-läkare finns varav två är placerade i Nässjö. Kliniken handleder
dessutom kontinuerligt en ST-allmänläkare under randning samt 1-2 AT läkare under kortare
tid per år. Sedan flera år tillbaka kommer ca 2-3 läkarstudenter från Universitetssjukhuset i
Linköping, för sin kliniska verksamhetsplacering.
Mottagningen har moderna, ändamålsenliga och ljusa lokaler. Alla läkare inklusive STläkarna har funktionella expeditioner med egen dator. Klinikens utrustning och faciliteter är
moderna och adekvata.
Regelbundna videokonferenser hålls med hudmottagningen i Nässjösamt med patolog på
Medilab i Stockholm.
Föredömlig

God

Acceptabel

Oacceptabel

Föredömlig utbildningskvalitet

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. Övriga kvalitetsindikatorer är uppfyllda, men
enstaka undantag kan förekomma. (3 poäng)

God utbildningskvalitet

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs. (2 poäng)

Acceptabel utbildningskvalitet

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs i väsentliga delar men brister förekommer.
(1 poäng)

Oacceptabel utbildningskvalitet

Flera allvarliga brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd. (0 poäng)
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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.
Alla ST läkare har var sin handledare där handledningsutbildning planeras till de som ej
redan genomfört detta. Studierektor finns som tillika fungerar som en av handledarna samt
vetenskaplig handledare för kliniken. Ett för specialiteten välgenomtänkt riktlinje för ST
utbildning har utarbetats. Samtliga ST läkare är placerade ca 1 år på slutenvårdsavdelningen.
På kliniken finns tillgång till yrkesdermatologisk utredning och Bucky-, koldioxidlaser-,
färgämneslaser-, och boutlinumtoxinbehandling. I tumörverksamheten används MolMax
samt digitaldermatoskopi.
Möjligheter att genomföra randningsplacering inom annan specialitet föreligger enligt egna
önskemål i samråd med handledaren, studierektorn och verksamhetschefen för att uppnå
utbildningsmålen. ST läkarna har en omfattande allsidig mottagningsverksamhet (allmän
dermatologi, tumörverksamhet, STI). I senare delen av ST tjänstgöringen ingår även
handledd bakjoursverksamhet.
Föredömlig

God

Acceptabel

Oacceptabel

C
Kompetenser och utrustning:
ST handledare är specialistkompetenta inom dermatovenereologi dock har alla idag inte
genomgått en adekvat handledarutbildning men detta är planerat.
Tillgång till specialistubildade läkare med bred kompetens finns på kliniken.Kliniken har 1
disputerade specialister med docentkompetens som bedriver aktiv forskning. Studierektor
finns.
Lokalerna och utrustning erbjuder en god lärande miljö med tillgång till webb baserade
tidskrifter och adekvat litteratur . ST läkarna har goda möjligheter att studera ostört på sina
expedition med dator.
Webb baserade videokonferanser sker regelbundet mellan Jönköping och Nässjö samt med
patolog.
Föredömlig

God

Acceptabel

Oacceptabel

PROCESS
D
Handledning och uppföljning:
Planerad schemalagd individuell handledning sker 1 tim varannan vecka. Landstinget i
Jönköping har ett webb baserat dokumentationssystem LOGIST, som börjat användas på
kliniken. Goda möjligheter erbjuds för löpande stöd kring det dagliga patientarbetet. Inte
riktigt alla handledarsamtal dokumenteras av ST-läkarna. Utvecklingssamtal sker
regelbundet av verksamhetschefen. ST läkarna saknar tydlig konstruktiv feed back.
Föredömlig

God

Acceptabel

Oacceptabel

E
Teoretisk utbildning:
Riktlinjer för ST utbildningen vid hudkliniken i Jönköping har framtagits enl specialitetens
målbeskrivning. Kliniken avsätter ca 4 tim per vecka för självstudier vilket även kan
inkludera handledningstiden. Adekvata nationella SK kurser erbjuds samtliga.
Internutbildning med referat från tidskrifter och möten/inbjudna föreläsare/
patientvisning/patolog- och fotorond sker regelbundet en heldag per månad sk ”lång onsdag”.
Dessutom finns en väl strukturerad utbildning i seminarieform där ST läkarna själva står för
undervisningen under vägledning av en specialist på kliniken (2.5 tim regelbundet/månad).
Syftet är att öka ST-läkarens kunskaper och därmed bidra till att uppnå Socialstyrelsens mål
för specialistkompetens. Förutom adekvata medicinska litteratur finns tillgång till webb-

baserade medicinska tidskrifter.
Föredömlig

God

Acceptabel

Oacceptabel

F
Medicinsk vetenskap och kvalitetsarbete:
På kliniken finns förutsättning 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 av alla.
Möjlighet att bedriva forskning på kliniken finns. Tillgång till doktorandprogram finns.
Föredömlig

God

Acceptabel

Oacceptabel

G
Ledarskapskompetens:
Kvalitets och utvecklingsarbete, en utbildning i ledarskap och kommunikation för ST läkare
finns i landstingets regi. Kursen inkluderar även, bl.a. pedagogik, medicinsk vetenskap och
ledarskap.
Föredömlig

God

Acceptabel

Oacceptabel

Acceptabel

Oacceptabel

H
Karriärmöjligheter:
På kliniken finns det goda karriärmöjligheter.
Föredömlig

God

Styrkor
Regelbunden SPUR inspektion genomförs(2000,2006 och 2014).
Dermatovenereologisk allsidig mottagningsverksamhet med slutenvårdsplatser i adekvat
rustade lokaler. Yrkesdermatologiska utredningar, laser-, Bucky behandling, samt
boutlinumtoxin finns det gång till. Stor patient genomströmning med möjlighet att hinna
handlägga många patienter under utbildningen.
På kliniken råder ett öppet klimat som uppmuntrar till förbättringsarbeten. Läkarkandidat har
sin kliniska placering på kliniken, vilket ger ST läkarna möjlighet till klinisk handledning.
Möjlighet för ST läkarna att bedriva vetenskaplig forskning finns, då forskning bedrivs aktivt
på kliniken.
En uppskattad strukturerad schemalagd utbildning i seminarieform för samtliga ST läkare på
kliniken under vägledning av en specialist finns.
Regelbundna webb baserade videokonferenser sker mellan Jönköping och Nässjö, samt med
Patolog i Stockholm.
I klinikens tumörverksamhet används MolMax samt digitaldermatoskop.
Planerad bakjoursverksamhet ingår i ST utbildningen.
Kvalitetsprojekten för ST läkarna implementeras och används i den kliniska vardagen.
Ett väl genomarbetat introduktionsprogram har tagits fram och kommer att användas till
framtida ST läkare.
Tydliga skriftliga riktlinjer finns för ST utbildningen på kliniken väl kopplade till delmålen i
utbildningen.

Svagheter
Tydlig strukturerad feed back av såväl pedagogiska moment, genomförda kvalitetsarbeten
samt den egna handledningen upplever ST läkarna saknas.
Alla ST läkare tycks inte dokumentera sina handledarsamtal regelbundet.
Ingen dokumenterad ”medsittning ”förekommer.

Förbättringspotential
Att samtliga regelbundet använder LOGIST vid upplägg och dokumentation av
handledarsamtalen.
Ta tillvara redan befintliga möjligheter att ge strukturerad feed back av ST-läkarnas
pedagogiska och ledarskapsförmågan då de föreläser, går rond och handleder andra personal
grupper.
Medsittnings aktivitet bör utvecklas och dokumenteras.
Ge möjlighet till ett lärande moment vid tumörkirurgi av den ÖNH läkare som regelbundet
planeras finnas vid kliniken.
Samordna kvalitetsprojekt som kan utföras parallellt i Jönköping och Nässjö.
Ge möjlighet för ST-läkare placerade i Jönköping att en period på 3-6 månader få tjänstgöra i
Nässjö för att ta del av patientklientelet även där.

