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Ledarskap är en viktig del i ST-läkarens utbildning. I det dagliga arbete utövas ledarskap som läkare båda i planerade och i akuta situationer. 

Klinisk bedömning av ledarskapet är svårt men validerade instrument för att bedöma teamledarskap finns inom kirurgiska, anestesiologiska 

och akutmedicinska specialiteter. Skalorna är delvis sjukvårdskulturellt och kontextuellt bundna, vilket försvårar direkt överföring till svensk 

sjukvård. Denna skala är framtagen som modifierad svensk översättning av validerade skalor för enklare bedömning av ST-läkarens 

ledarskapsförmåga. Instrumentet är avsett för bedömning i enskilda situationer. Vissa av dessa icke-tekniska förmågor saknar tydlig 

standard eller måttstock, vilket kan motivera flera bedömningar av olika bedömare och under längre perioder. 

Klinisk ledarskapsförmåga 

 

ST-läkare_____________________________________ 

 

Examinator____________________________________ Datum_____________ 

 

Svårighetsgrad:     ☐ enkel                        ☐ medelsvår                              ☐ svår 

Plats:      ☐ mottagning     ☐ avdelning     ☐ akutavdelning     ☐ operation   ☐ annan 

Situation:      ☐ planerad       ☐ oplanerad       ☐ akut        

Team (antal):      ☐ läkare  ☐ sjuksköterskor  ☐ undersköterskor  ☐ annat   

OBS! Vid bedömningen betraktas teamledaren både enskilt och som en del av teamet. 

 

Bemötande och professionalitet 

 1. Bemötande mot teammedlemmar/professionellt förhållningssätt (☐ Inte observerat) 

            1                       2         

            Otillfredsställande       

            3                       4 

            Tillfredsställande 

             5                    6 

                 Utmärkt 

 

 2. Teamledaren och teammedlemmar presenterade sig för varandra och tydliggjorde sina roller.  

☐ Ja   ☐ Nej  ☐ Inte observerat 
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Ledarskap 

3. Förberedning/briefing av teamet och fördelning av arbetsuppgiften skedde på ett tydligt sätt.  

(☐ Inte observerat) 

            1                       2         

            Otillfredsställande       

            3                       4 

            Tillfredsställande 

             5                    6 

                 Utmärkt 

 

4. Teamledaren behöll helhetsperspektivet under den observerade situationen. (☐ Inte observerat) 

            1                       2         

            Otillfredsställande       

            3                       4 

            Tillfredsställande 

             5                    6 

                 Utmärkt 

 

5. Teamledaren säkerställde att patientsäkra kliniska standarder, hygienstandarder och 
personalsäkerhet upprätthölls under hela situationen. 

☐  Ja  ☐  Nej  ☐ Inte observerat 

 

 
6. Teamledaren tillät inte att teamets stressnivå påverkade det kliniska arbetet negativt och 
prioriterade arbetsuppgifterna på ett adekvat sätt. 

☐  Ja  ☐  Nej  ☐ Inte observerat 

 

 

7. Överlämnande och återtagande av ledarskapet skedde på ett för samtliga teammedlemmar 

tydligt sätt. (☐ Inte observerat) 

            1                       2         

            Otillfredsställande       

            3                       4 

            Tillfredsställande 

             5                    6 

                 Utmärkt 
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Organisationsförmåga 

8. Teamledaren fördelade befintliga resurser adekvat och omfördelade resurserna 
situationsanpassat.  

☐  Ja  ☐  Nej  ☐ Inte observerat 

 

9. Teamarbetet skedde på ett effektivt, professionellt och strukturerat sätt under optimalt 
resursutnyttjande.  

☐  Ja  ☐  Nej  ☐ Inte observerat 

 

10. Hela teamet inkluderades i arbetsprocessen på ett effektivt och patientsäkert sätt. Initiala 
handlingsplanen och eventuella justeringar kommunicerades tydligt. Teammedlemmars 
input/synpunkter hanterades adekvat och på ett professionellt sätt.  

☐  Ja  ☐  Nej  ☐ Inte observerat 

 
11. Teamledaren uppmärksammade, kommunicerade och initierade nödvändig resursförstärkning i 

tid. (☐ Inte observerat) 

   
            1                       2         

            Otillfredsställande       

            3                       4 

            Tillfredsställande 

             5                    6 

                 Utmärkt 

 

Kommunikation 

12. Effektiv och tydlig kommunikation skedde inom teamet (enligt SBAR och closed loop).  

☐  Ja  ☐  Nej  ☐ Inte observerat 

 
 
 
13. Icke verbal kommunikation skedde på ett tydligt och förståeligt sätt.  

☐  Ja  ☐  Nej  ☐ Inte observerat 
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Avslutning 

14. Konstruktiv och/eller korrigerande feedback gavs och togs emot inom teamet.  

☐  Ja  ☐  Nej  ☐ Inte observerat 

 

 
 
15. Teamledaren initierade och deltog i debriefing.  

☐  Ja  ☐  Nej  ☐ Inte observerat 

 

 

Sammanfattning 

16. Sammantagen ledarskapsförmåga  

            1                       2         

            Otillfredsställande       

            3                       4 

            Tillfredsställande 

             5                    6 

                 Utmärkt 

 

 

Något som gick särskilt bra? 

 

 

 

 

 

Förslag till förbättringar: 

 

 


