
SPUR-effekten
Så kan SPUR stärka dig i din roll 

som studierektor
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Bakgrund

• Lipus – ett dotterbolag till Sveriges Läkarförbund

• Närmare 1 600 SPUR-granskningar

• 345 aktiva inspektörer från 50 

specialitetsföreningar

• Från enskilda granskningar till sammanhållna

• Utmaningar 

• Ständigt förbättringsarbete



Inför SPUR-granskning

”Jag har ett helt annat förhållningssätt nu än vid de första granskningarna jag 

var med på som studierektor. I början förberedde jag inte verksamheterna 

tydligt nog på vad som väntade dem. Idag tar jag kontakt med 

verksamhetschefen i god tid före granskningen och går igenom alla punkter, 

pekar ut vad de bör titta på och bistår med hjälp innan de skickar iväg allt 

material till LIPUS. Är handledarna utbildade? Har alla ST-läkare 

utbildningsplaner? Man kan säga att jag har en mini-SPUR, som ger 

verksamheterna en helt annan möjlighet att få en bra bedömning och framför 

allt en bra SPUR-effekt. På så sätt kan man på förhand åtgärda det som 

SPUR-inspektörerna annars hade pekat ut.” 

Sara Karpsen, SR primärvård Stockholm

”



Inför SPUR-granskning

• Infopaketet

• Checklistan

• ”SPUR-effekten”

• Tid

• Säkerställ att alla får komma till tals innan, 
genom enkäten

”För mig är det viktigt att så många ST-läkare som möjligt deltar i granskningen 
och får vittna om hur det är på enheten” 
Petter Borna, ST-chef på VO barnmedicin på SUS, tidigare övergripande ST-studierektor. SPUR-
inspektör.



Under SPUR-granskning

TRANSPARENS

- Lyft enhetens problem 

så att inspektörerna kan 

ge er något matnyttigt 

tillbaka.



Under SPUR-granskning

”Det kan finnas en risk att man känner sig 

ifrågasatt, att inspektörerna ska se något man inte 

vill att de ska se. Jag ser en SPUR-granskning 

som en möjlighet att samla kliniken och att både 

medarbetare och ledning tar det på ett stort allvar 

och ser en förbättringsmöjlighet, då är det 

viktigaste att som studierektor facillitera för 

inspektörerna och inte frisera sanningen.” 
Petter Borna, ST-chef på VO barnmedicin på SUS, tidigare övergripande ST-

studierektor. SPUR-inspektör.



Under SPUR-granskning

”Under den avslutande diskussionen, där 

inspektörerna tar upp styrkor och 

förbättringsområden, är det viktigt att vara 

lyhörd på att de uppfattar vad jag uppfattar, 

att de har rätt. Jag måste få en möjlighet att 

ge min bild, och säkerställa att inspektörerna 

tar den till sig.” 
Sara Karpsen, SR primärvård Stockholm



Efter SPUR-granskning
Nu fortsätter förbättringsarbetet!

• SPUR-rapporten- hur 
använder vi den?

• Graderingen är kopplad 
till följsamheten till 
föreskriften.

• Fick vi ett D? –
Handlingsplan inom 3 
månader. 



”För de fall när en vårdcentral får ett D i den 

slutgiltiga rapporten har jag tagit fram en mall för hur 

vi ska göra handlingsplaner.”

”Vid A och B har vi ett avstämningsmöte när 

rapporten kommer. Här handlar det om att skruva till 

finliret på en verksamhet som redan är väldigt bra, 

och då måste de inblandade få ta del av den positiva 

feedbacken: Det här gör ni bra! Inte minst 

handledarna måste få känna att de gör ett bra jobb, 

det är en grupp som väldigt sällan får feedback.” 
Sara Karpsen, SR primärvård Stockholm



Åtta månader efter

• 90 procent anger att förbättringsförslagen har 

en nära koppling till verksamheten 

• 80 procent anger att förbättringar har 

genomförts
• Strukturella förbättringar

• Ökat fokus på utbildningen

• Ökad kunskap om regelverk, rättigheter, ST-

utbildningen

• Ökad motivation och engagemang hos ST, SR, HL,VC

• Covid har påverkat utbildningen



Frågor

• Vad behöver du som SR för ytterligare 

stöd från Lipus?



Kontakta oss!

www.lipus.se

Anna Nyzell

Vd

08-502 57 301

anna.nyzell@lipus.se

Minka Wikström

Projektledare SPUR

08-502 57 306

minka.wikstrom@lipus.se
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