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Hur?
A3?
När?
Ansvar:
I linjen
Snarast
Chefsnytt
Enligt rutin
Kommunikation
VGI
Hur?
När?
Enligt projekt
Enligt tidplan projekt
Ingemar Petersson, chef FoU, Ulrika Uddenfeldt Wort, chef enhet
AT/ST och läkarutbildning

Uppföljning
Ansvar för
återrapportering:

Beslut
Härmed beslutas genomförande av projekt ”Bättre ST på SUS”.
Mål för projektet:
•
•
•
•
•

Alla läkare skall ha ett utbildningsprogram senast 7 månader efter anställning.
Alla läkare skall ha handledningsmöten minst 9 gånger per år.
Bedömning av kompetensutvecklingen med skriftlig återkoppling skall göras minst 6
gånger per år.
Alla ST-läkare ska ha regelbunden schemalagd studietid minst fyra timmar/månad.
Alla läkare skall regelbundet genomföra utbildning om bedömningsmetoder.

Postadress: 205 02 Malmö
Besöksadress i Malmö: Södra Förstadsgatan 101
Besöksadress i Lund: Getingevägen 4
Telefon (växel): Malmö: 040-33 10 00 / Lund: 046-17 10
00
Internet: www.skane.se/sus

Organisationsnummer: 23 21 00-0255
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•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Alla ST-studierektorer skall ha regelbundna möten med ST-läkarna, enskilt eller i grupp,
förslagsvis två gånger per år.
Alla ST-studierektorer ska ha regelbundna möten med alla specialister inom
verksamheten som handleder ST-läkare, enskilt eller i grupp, förslagsvis två gånger per
år.
Alla ST-läkarna skall vara föremål för specialistkollegium minst tre gånger under sin
tjänstgöring.
Alla aktiva ST-handledare skall ha genomgått grundläggande handledarutbildning och
fortbildning i handledning vart femte år och också få tid att genomföra handledning.
Alla ST-studierektorer skall regelbundet delta i verksamhetens ledningsgruppsmöten, på
inbjudan av verksamhetschefen, förslagsvis minst två gånger per termin.
Övergripande studierektor skall regelbundet delta i förvaltningsledningsmöten för att
diskutera ST-frågor.
Alla verksamheter ska regelbundet delta i intern kvalitetsutvärdering och vid behov göra
en uppföljande handlingsplan.
SUS skall vart femte år genomgå sjukhusomfattande SPUR, med start 2018.
Kommunikationen mellan Region Skåne, Enhet ATST och läkarutbildningar och
verksamheterna när det gäller tilldelning ska förbättras.
Samtliga utbildningsaktiviteter för ST-läkare skall redovisas årligen i kedjan STläkare/handledare – ST-studierektor - verksamhetschef/Enhet ATST med stöd av
utarbetad årlig rapport/checklista.
ST-studierektorn skall sammanställa en verksamhetsberättelse för ST-aktiviteter till
verksamhetschefen/Enhet ATST för varje kalenderår. Denna sedan skall vara en
delrapport i verksamhetsberättelsen.

Skånes universitetssjukvård den 2017-11-28

…………………………………………
Björn Eriksson, förvaltningschef
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