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Återkopplingens kvalitet, SUS

ST-barometern 2016
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1. Stämmer helt 2. Stämmer delvis 3. Stämmer dåligt 4. Stämmer inte alls

Min kliniska
kompetensutveckling
bedöms och jag får
återkoppling

Min kommunikativa
kompetensutveckling
bedöms och jag får
återkoppling

Min
kompetensutveckling i
ledarskap bedöms och
jag får återkoppling

Betydligt sämre 

återkoppling  i 

kommunikation och 

ledarskap



4



5

Verktygslåda och förslag på struktur för handledning, 

- förslag på ämnen och med vilken frekvens de bör 

diskuteras

 

                                                           
1 Mini-CEX (Clinical Examination), CBD (Case Based Discussion), DOPS (Direct Observed Procedural Skills), ”rondmall” (strukturerad feedback efter en tids 
rondarbete) etc. Se bedömningsmallar https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/st/#39637 

Diskussionsämne Varje möte Var 3:e mån 

Dagens planerade ämne, agenda för mötet  

(d.v.s. bestäm detta innan Ni ses ostört, vad behöver handledare 

respektive ST-läkaren ta upp idag?) 

X  

Avstämning sedan sist ni sågs X  

Feedback X  

Boka tid för nästa träff? Vad skall ni prata om då? X  

Genomgång av utvalt medicinskt delmål 

utgående från målbeskrivningen 

 X 

Hur fungerar handledningen? – diskutera, lägg ramar  X 

Genomgång av gjorda bedömningar (T.ex. Mini-CEX, CBD, DOPS, 
”rondmall” etc.)1 
D.v.s. diskutera Kommunikation med patient/anhörig, samarbete med 
personal/kollegor 

 Påminn om 

ST-läkarens 

ansvar att be 

om feedback 
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1 Använd och kräv att feedbackformulär används vid sidotjänstgöring! Annars ring handledaren där för feedback. 
2 Specialistkolegium bör genomföras tre gånger under en ST. och 360 gradersbedömning bör genomföras två gånger under ST. 

”Wisdom of the crowd” 

 

 

Diskussionsämne Var 6:e mån Årligen 

Gör en CBD med patientfall från jour/mottagning/op. Efter behov  

Gå igenom checklistan från specialistföreningen (ovanliga diagnoser kan 
belysas, kunskapsluckor upptäcks) 

Efter behov  

Planering och uppföljning av sidotjänstgöring1 Efter behov  

Diskutera etiska spörsmål från vardagen Efter behov  

Vetenskap och kvalitetsarbete 

- ta fram en artikel som läses innan ni ses. Diskutera. 

- finns ett vetenskapligt förhållningssätt i vardagen? 

Planera i 

god tid 

 

Undervisa och handleda, feedback efter föreläsning. Efter behov  

Diskutera och revidering av utbildningsprogram, planera in kurser på 

kort och lång sikt. 

 Varje år samt 

vid behov 

Gå igenom diagnostiska prov, specialistexamen om det finns inom 

specialiteten 

 x 

Specialistkollegium  alt 360 gradersbedömning2   X 

Gå igenom den årliga rapporten  x 
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Hur skapar vi bra förutsättningar för 

fungerande handledning?
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Hur gör ni? 
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Teman för grupper

• A1 Medarbetarskap, ledarskap och pedagogik 1&2

• A2 Etik, mångfald och jämlikhet 3&4
• (A3 Vårdhygien och smittskydd)

• (A4 Kvalitets och patientsäkerhetsarbete)

• A5 Medicinsk vetenskap 5&6

• A6 Lagar och andra föreskrifter samt hälso- och 

sjukvårdens organisation 7&8

• B1 kommunikation med patient och närstående 9&10
• (B2 Sjukdomsförebyggande arbete)

• (B3 Läkemedel)

• (B4 Försäkringsmedicin)

• (B5 Palliativ vård i livets slutskede)
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Benchmarking och idéer från 

diskussioner i grupp
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Pernilla.sahlstrandjohnson@skane.se

Jonas.ahl@skane.se

http://www.citronfjarilen.se/tack/
mailto:Pernilla.sahlstrandjohnson@skane.se
mailto:Jonas.ahl@skane.se
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a1
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a2 & a3
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a4
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a5
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a6
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b1
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b2
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b3
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b4
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b5
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Bilder & länkar som kanske kan vara 

av intresse vid diskussionen

• Vardgivare.skane.se, bedömningsmallar;

https://vardgivare.skane.se/kompetens-

utveckling/st/#39637

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/st/#39637
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Enkät nationellt studierektorsmöte 2015-02-04



26

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

≥9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

A
n

ta
l h

an
d

le
d

ar
m

ö
te

/å
r

Handledarfrekvens i relation till om 
den ger god vägledning och stöd

1. Stämmer helt 2. Stämmer delvis 3. Stämmer dåligt 4. Stämmer inte alls


