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ERFAREN  
LÄKARE



Utbildning

Produktion



”PRODUKTION” = 
Patienter som väntar!



MOTTAGNING 

Patient ST-läkare Patient Överläkare

UPPTAGET UPPTAGET UPPTAGET

? ? Zzz
Zzz

Patient ST-läkare



2 veckor senare…

ST-Läkare

Kan jag få lite handledning?

Överläkare
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Remiss  från  dr  Erik  Andersson,  Lilltorps  VC  under 
frågeställning huvudvärk - Stressutlöst? Tumor??

Patientens far avliden i malign hjärntumör kring år 2005, 
exakt diagnos okänd. I övrigt intet av intresse.

Frånskild, ensamstående med 2 barn, 6 resp 8 år. Arbetar 
heltid som undersköt. på äldreboende. Ickerökare, dricker 
enstaka glas vin varannan helg. Motionerar sällan.

Anger sig tidigare väsentligen frisk. Enstaka kontakter 
med vårdcentralen för okomplicerade infektioner

Har  med  gradvis  debut  för  ca  2  år  sedan  drabbats  av 
tilltagande  generaliserad  huvudvärk  likt  ett  band  runt 
huvudet.  Den  sista  tiden  sällan  huvudvärksfri. 
Intensiteten  starkare  i  samband  med  stress.  Snarast 
lindrad  av  liggande  kroppsposition.  Ej  värre  vid  lyft 
eller  krystning.  Ingen  synförändring  eller 
fokalneurologiska bortfall. Har åtminstone ett år nyttjat  
analgetika frekvent, såväl paracetamol som NSAID och fått 
utskrivet  Tramdol.  Det  senare  hjälper  bäst  men  bara 
kortvarigt. Ej haft sjukgymnastkontakt. Uttrycker oro för 
hjärntumör med hänvisning till sin far. 

Ingen känd mot läkemedel.

Tramdol 50 mg 1 vb (tar 1-2 tabletter per dygn)
Alvedon 500mg 1-2 vb (tar uppemot 8 per dag)
Diklofenak 25mg 1-2 vb (tar enstaka i veckan)
Zomig Nasal 5 mg vb (tar sällan)

I vila gott och opåverkad, lätt överviktig. Ter sig något 
stressad och orolig.

Fys. u.a.

Mjuk och oöm

Fullt  vaken,  klar  och  orienterad,  ingen  talstörning. 
Kranialnervsfunktioner u.a., syn, smak, lukt, hörsel ej 
testad.  Pupiller  utan  stastecken.  Finger-näs,  häl-knä, 
DDK, fingerspel u.a. Normal gång, Romberg, Grasset u.a, 
inga pareser kan beläggas. Tonus u.a. Extremitetsreflexer 
symmetriskt u.a. Babinski saknas. Sensibilitet för stick, 
beröring och vibration u.a.

Tidigare  väs  frisk  frånskild  ensamstående  kvinna  med 
pressad  livssituation.  Kronisk  huvudvärk  av 
spänningskaraktär,  påtaglig  tablettöverkonsumtion  av 
analgetika.  Inga  bortfall,  lång  anamnes  samt  inga 
anamestiska hållpunkter för intrakraniell tryckstegring. 
Sannolik spänningshuvudvärk med inslag av läkemdelsutlöst 
huvudvärk.  Rek  tablettsanering,  lugnande  besked  ang 
tumöroro. Ej indikation för radiologisk utredning. Ingen 
uppföljning från vår sida, åter till inremitterande. 
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”Kan det vara Parkinson?”

ST-Läkare

Kommer  
inte i håg…

Överläkare

Tonus?
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Remiss  från  dr  Erik  Andersson,  Lilltorps  VC  under 
frågeställning huvudvärk - Stressutlöst? Tumor??

Patientens far avliden i malign hjärntumör kring år 2005, 
exakt diagnos okänd. I övrigt intet av intresse.

Frånskild, ensamstående med 2 barn, 6 resp 8 år. Arbetar 
heltid som undersköt. på äldreboende. Ickerökare, dricker 
enstaka glas vin varannan helg. Motionerar sällan.

Anger sig tidigare väsentligen frisk. Enstaka kontakter 
med vårdcentralen för okomplicerade infektioner

Har  med  gradvis  debut  för  ca  2  år  sedan  drabbats  av 
tilltagande  generaliserad  huvudvärk  likt  ett  band  runt 
huvudet.  Den  sista  tiden  sällan  huvudvärksfri. 
Intensiteten  starkare  i  samband  med  stress.  Snarast 
lindrad  av  liggande  kroppsposition.  Ej  värre  vid  lyft 
eller  krystning.  Ingen  synförändring  eller 
fokalneurologiska bortfall. Har åtminstone ett år nyttjat  
analgetika frekvent, såväl paracetamol som NSAID och fått 
utskrivet  Tramdol.  Det  senare  hjälper  bäst  men  bara 
kortvarigt. Ej haft sjukgymnastkontakt. Uttrycker oro för 
hjärntumör med hänvisning till sin far. 

Ingen känd mot läkemedel.

Tramdol 50 mg 1 vb (tar 1-2 tabletter per dygn)
Alvedon 500mg 1-2 vb (tar uppemot 8 per dag)
Diklofenak 25mg 1-2 vb (tar enstaka i veckan)
Zomig Nasal 5 mg vb (tar sällan)

I vila gott och opåverkad, lätt överviktig. Ter sig något 
stressad och orolig.

Fys. u.a.

Mjuk och oöm

Fullt  vaken,  klar  och  orienterad,  ingen  talstörning. 
Kranialnervsfunktioner u.a., syn, smak, lukt, hörsel ej 
testad.  Pupiller  utan  stastecken.  Finger-näs,  häl-knä, 
DDK, fingerspel u.a. Normal gång, Romberg, Grasset u.a, 
inga pareser kan beläggas. Tonus u.a. Extremitetsreflexer 
symmetriskt u.a. Babinski saknas. Sensibilitet för stick, 
beröring och vibration u.a.

Tidigare  väs  frisk  frånskild  ensamstående  kvinna  med 
pressad  livssituation.  Kronisk  huvudvärk  av 
spänningskaraktär,  påtaglig  tablettöverkonsumtion  av 
analgetika.  Inga  bortfall,  lång  anamnes  samt  inga 
anamestiska hållpunkter för intrakraniell tryckstegring. 
Sannolik spänningshuvudvärk med inslag av läkemdelsutlöst 
huvudvärk.  Rek  tablettsanering,  lugnande  besked  ang 
tumöroro. Ej indikation för radiologisk utredning. Ingen 
uppföljning från vår sida, åter till inremitterande. 
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Remiss  från  dr  Erik  Andersson,  Lilltorps  VC  under 
frågeställning huvudvärk - Stressutlöst? Tumor??

Patientens far avliden i malign hjärntumör kring år 2005, 
exakt diagnos okänd. I övrigt intet av intresse.

Frånskild, ensamstående med 2 barn, 6 resp 8 år. Arbetar 
heltid som undersköt. på äldreboende. Ickerökare, dricker 
enstaka glas vin varannan helg. Motionerar sällan.

Anger sig tidigare väsentligen frisk. Enstaka kontakter 
med vårdcentralen för okomplicerade infektioner

Har  med  gradvis  debut  för  ca  2  år  sedan  drabbats  av 
tilltagande  generaliserad  huvudvärk  likt  ett  band  runt 
huvudet.  Den  sista  tiden  sällan  huvudvärksfri. 
Intensiteten  starkare  i  samband  med  stress.  Snarast 
lindrad  av  liggande  kroppsposition.  Ej  värre  vid  lyft 
eller  krystning.  Ingen  synförändring  eller 
fokalneurologiska bortfall. Har åtminstone ett år nyttjat  
analgetika frekvent, såväl paracetamol som NSAID och fått 
utskrivet  Tramdol.  Det  senare  hjälper  bäst  men  bara 
kortvarigt. Ej haft sjukgymnastkontakt. Uttrycker oro för 
hjärntumör med hänvisning till sin far. 

Ingen känd mot läkemedel.

Tramdol 50 mg 1 vb (tar 1-2 tabletter per dygn)
Alvedon 500mg 1-2 vb (tar uppemot 8 per dag)
Diklofenak 25mg 1-2 vb (tar enstaka i veckan)
Zomig Nasal 5 mg vb (tar sällan)

I vila gott och opåverkad, lätt överviktig. Ter sig något 
stressad och orolig.

Fys. u.a.

Mjuk och oöm

Fullt  vaken,  klar  och  orienterad,  ingen  talstörning. 
Kranialnervsfunktioner u.a., syn, smak, lukt, hörsel ej 
testad.  Pupiller  utan  stastecken.  Finger-näs,  häl-knä, 
DDK, fingerspel u.a. Normal gång, Romberg, Grasset u.a, 
inga pareser kan beläggas. Tonus u.a. Extremitetsreflexer 
symmetriskt u.a. Babinski saknas. Sensibilitet för stick, 
beröring och vibration u.a.

Tidigare  väs  frisk  frånskild  ensamstående  kvinna  med 
pressad  livssituation.  Kronisk  huvudvärk  av 
spänningskaraktär,  påtaglig  tablettöverkonsumtion  av 
analgetika.  Inga  bortfall,  lång  anamnes  samt  inga 
anamestiska hållpunkter för intrakraniell tryckstegring. 
Sannolik spänningshuvudvärk med inslag av läkemdelsutlöst 
huvudvärk.  Rek  tablettsanering,  lugnande  besked  ang 
tumöroro. Ej indikation för radiologisk utredning. Ingen 
uppföljning från vår sida, åter till inremitterande. 
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huvudet.  Den  sista  tiden  sällan  huvudvärksfri. 
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testad.  Pupiller  utan  stastecken.  Finger-näs,  häl-knä, 
DDK, fingerspel u.a. Normal gång, Romberg, Grasset u.a, 
inga pareser kan beläggas. Tonus u.a. Extremitetsreflexer 
symmetriskt u.a. Babinski saknas. Sensibilitet för stick, 
beröring och vibration u.a.

Tidigare  väs  frisk  frånskild  ensamstående  kvinna  med 
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LÄKARE UNDER UTBILDNING

Stöd
Vägledning

Feedback



ERFAREN  
LÄKARE

Tidsbrist!

Tid på  
rätt sak?





Patienten - Långa väntetider

Utbildningsläkaren - otillräckligt stöd

Specialist - enkla rutinuppgifter + fullt upp

Vårdgivaren - ineffektiv vård

PROBLEM



ERFAREN  
LÄKARE

Motivation?



YTTRE MOTIVATION

Lön, bonus, belöning
Deci & Ryan



INRE MOTIVATION
Kompetensupplevelse 
att känna sig kompetent

Självbestämmande 
att bestämma över det man gör

Deci & Ryan





Deci et al -
Genomgång av 128 studier(!)

Yttre belöning => Kraftig minskning av inre 
motivation

Särskilt vid intressanta och komplexa 
uppgifter!

Undanträngningseffekt

Rutinmässiga och tråkiga uppgifter - bonus fungerar



INRE MOTIVATION





VARIATION - 
möjlighet använda förmågor, kunskaper och färdigheter

UPPGIFTSIDENTITET 
I vilken grad hel och avslutad uppgift

UPPGIFTSBETYDELSE 
En större mening i arbetet

AUTONOMI
Kontroll och ansvar över sin arbetssituation

FEEDBACK
Om arbetets utförande och framsteg och andras erfarenheter

Richard Hackman + Greg Oldham



VARIATION UPPGIFTS
BETYDELSE 

Richard Hackman + Greg Oldham

UPPGIFTS
IDENTITET + +

3
AUTONOMIx FEEDBACKx

RÄKNA UT MOTIVATIONSPOÄNG

MPS=

FEEDBACK

Viktigast!

Summan blir 0 
om något av 
dessa = 0

AUTONOMI





Finns 
tid?

AUTONOMI 
kontroll och ansvar över situation? 



Individen måste ha 
kunskap och färdigheter 

som krävs 

AUTONOMI 
kontroll och ansvar över situation? 



FEEDBACK

”It can increase effort, motivation, or engagement…” 

”Feedback is among the most critical influences on 
student learning.”

Hattie & Timperley 2007



M Å L

FEEDBACK

Vart skall jag?

Hur går det?

Vad är nästa steg?

Hattie & Timperley 2007



MOTTAGNING 

Patient ST-läkare Patient Överläkare

UPPTAGET UPPTAGET UPPTAGET

? ? Zzz
Zzz

Patient ST-läkare
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UPPTAGET UPPTAGET UPPTAGET

? ? Zzz
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Patient ST-läkare
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Utbildning

Produktion



Produktiv utbildning!





Ring om det är något…
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GAFFELMOTTAGNING

Handledare

Patient ST-läkare Patient ST-läkare Patient ST-läkare

kl 1300 kl 1320 kl 1340

Studenter, AT-läkare, ST-läkare (egna + randare) 
sjuksköterskor



GAFFELMOTTAGNING

Patienter som förväntas gå kvar 
bedöms av 

läkare som förväntas vara kvar

Patienter som förväntas avslutas
bedöms av 

läkare som är tillfälligt på plats



FÖR FÅ UNDERLÄKARE?

ÄVEN ANVÄNDA 

RANDARE

STUDENTER

SJUKSKÖTERSKOR



12 medicinska delmål för varje specialitet

Fungerar detta?



12 medicinska delmål för varje specialitet

Problem med 
implementering?



Klicka här för att ändra format på 
bakgrundsrubriken

• Klicka här för att ändra format på 
bakgrundstexten

• Nivå två
• Nivå tre
• Nivå fyra
• Nivå fem

Vikingarna  - Hjortron skyddar mot skörbjugg

1400 fKr - Egyptiska teckningar visar skörbjugg

1200-talet Gilbertus Angelicus: Citroner rekommenderas 

1400-talets slut Amiralen Richard Hawkins rekommenderar citronsaft  
- efterlevdes ej, 10 000 man dog i flottan…

1632 citronsaft mot skörbjugg- Holländskt skepp

1753 Marinläkare James Lind - Treatise of the scurvy

1753 - 1795  100 000 sjuka i skörbjugg i Brittiska flottan….



Med kunskap om implementering: 
80 procent av det planerade 

förändringsarbetet genomförs efter tre år. 

Utan sådan kunskap genomförs 
14 procent av förändringsarbetet efter i 

genomsnitt 17 år.

Fixsen, D. L., Blase, K. A., Timbers, G. D., & Wolf, M. M. (2001). In search of program implementation: 792 replications of the Teach- ing-Family Model. In G. A. 
Bernfeld, D. P. Farrington & A. W. Leschied (Eds.), Offender rehabilitation in practice: Implementing and evaluating effective programs (pp. 149–166). London: 
Wiley. 



12 medicinska delmål för varje specialitet



Med en ny mottagningsmodell för ST-läkare har prostata-
cancercentrum vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i 
Göteborg kapat köer och förbättrat arbetsmiljön för alla.

”– Vi får schemalagd handledning med specialist i 
direkt anslutning till patientmötet. Det kan handla om 
stöd i medicinska beslut, reflektion kring mötet, 
bedsideundervisning…. ”

”Under året som gaffelmottagningen har funnits har antalet 
återbesök inom måldatum ökat med 25 procent.” 

”-Det visar att ST-läkare kan hantera alla typer av besök med 
handledning. Då behöver inte patienten vänta på en specialist för sitt 
besök och då kortas kötiderna, säger Charlotte Alverbratt”.

Luft mellan patienter har kortat kötiderna

Dagens Medicin  3 april 2020



FLER PROBLEM…
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UNDERLÄKARE FÅR FÖR 
LITE MOTTAGNING?
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SAXMOTTAGNING
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Temadag/vecka med viss diagnos



+
Patienten - besök i rimlig tid 
både ”nya ögon” och PAL
Underläkaren - lär sig mer och kan 
snabbare bli självständig
Specialisten - dela med sig av kunskap 
och avlastas från ”sin” patientstock

Verksamheten - kompetensen stannar 
på huset



Oerfaren underläkare
arbetar med för lite stöd

på akuten

PROBLEM



AKUTMOTTAGNING+
Bedsidehandledning

på en akutmottagning



AKUTMOTTAGNING+

Patient

LARMTEAM

Handlednings
läkare

ST-läkareSjuksköterska

TEAM

Patient

ST-läkareSjuksköterska

TEAM

Patient

Handlednings
Sjuksköterska??



Handledare
läk

STUDENTAKUT 

ssk stud läk stud

Handledare
ssk

ssk stud läk stud

patient patient



Avdelningsarbete



KO N S U LTAT I O N

D e n  l e v a n d e  r e m i s s e n



Underläkare observerar, diskuterar undersökningsfynd 
och slutsatser med specialisten samt tar hand om 
dokumentationen. 

ST-läkaren får inlärningstillfälle. 

Specialisten ”slipper” dokumentationsarbetet och hinner 
med att bedöma fler patienter.



Istället för att skriva en remiss följer 
underläkaren med specialisten in till 
patient



VÅRDAVD - underläkare bedömer nya pat
Underläkare gör bedömning av nyinkomna patienter

Specialist är med i rummet men passiv

Specialist kompletterar vid behov

Underläkare skriver daganteckningen

Daganteckningen gås igenom med specialisten



ERFAREN

Ger feedback

Passiv

Ställer frågor

OERFAREN
Aktiv
Agerar själv
Ger förslag
Får feedback

Får feedback Ger feedback

Observerar

MOTTAGNING AVDELNING AKUTMOTTAGNING OP(?)



Grupphandledning 



PROBLEM

Specialist

ST

Specialistbrist - brist på handledning



Grupphandledning varannan vecka med ST-
läkargruppen + en specialist

ST-läkarna tar fram ämnesförslag och tar aktiv 
del i att undervisa

Pedagogiska fördelar eftersom diskussioner 
gynnas av att man är flera

Även ex. etiska frågor kan med fördel tas 
upp med denna modell

Tidseffektivt i en situation då ST-läkarna är 
många och specialisterna är få

Grupphandledning 



Brist på kurser för att nå målen?
Var det bättre förr?



1

2

1

3

1

7

3+1
1

1

År 2000 ST i Neurologi
 Få ST-läkare - många orter 

”Uppsala - Örebroregionen”





Alla ST / vik under ST-liknande former i regionen
Studierektor i Uppsala, vice studierektor i Örebro

Möte 2 dagar per termin med övernattning
Höstterminen växelvis Örebro - Uppsala

Vårteminen övriga orter i regionen 

UTBILDNINGSNÄTVERK
Initiativtagare Jan Fagius, Uppsala



ST-läkare turas om att vara värdar

Aktuellt ämne bestäms i gruppen
Ämne med brist på kurs - det mesta…

1. Göra en uppdelning av ämnet
2. Fördela mellan orterna
3.  Boka lokal / konferensanläggning
4. Skicka inbjudan



Studierektorerna bidrar med erfarenhet + bollplank

Alla ST-läkare håller i en kortare presentation
Högt i tak, diskussion

+ skriver KURSINTYG!!



Träning i att föreläsa
Aktivt lärande
Nätverksbyggande
Träning i att arrangera kurs / möte!



Produktiv utbildning

Jobba TILLSAMMANS

Alla bidrar på sitt sätt!



Lycka till!

fredrik.valentin@oru.se
fredrik.valentin@regionorebrolan.se


