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1. Föregående protokoll gås igenom. Flera kliniker har implementerat den utbildningsplan som 

Lina använder i Falun och det har fungerat bra.   

2. Utbildningsklimat på kliniken I Nyköping är det viss oro i ST-gruppen då flera obstetriker 

slutar. Förekommer på flera kliniker att bakjourer tycker att ST-läkare bör klara sig själva med 

olika ingrepp på nätterna. Efter diskussion framkommer att detta verkar vara relaterat till hur 

bakjouren är schemalagd dagen efter. Kommer  tas upp med verksamhetscheferna.  

3. Handledning och inläsningstid  

a. Gävle 1 dag per schemaperiod vilket motsvarar 2 h /vecka samt en dag per 

schemaperiod med ST-utbildning.  

b. Västerås ST-utbildning 1 dag/månad (8-14) Ingen inläsningstid. Örebro ST-utbildning 

1 halvdag per månad samt lästid 2h/vecka.  

c. Uppsala ST-utbildning en halvdag varannan vecka samt två inläsningsdagar per 

termin.  

d. Falun 1 halvdag per månad enligt målbeskrivningen. 4h per månad egen studietid.  

e. Karlstad 1 halvdag 10 ggr ( 3 heldagar och 7 halvdagar) per termin. Försöker anpassa 

tillfällena efter när det är många i tjänst. Inläsningstid finns men inte bestämt hur 

mycket.  

f. Nyköping 1 halvdag 2 ggr/månad inläsningstid. Ingen egen ST-utbildning.  

4. ST-arbete I Gävle finns just nu ingen disputerad på KK. Nu finns två ST-läkare som behöver 

handledare relativt akut till arbeten. Tas upp att man kan ha handledare på annan klinik samt 

även möjlighet till samarbete inom regionen. Tips om att göra systematisk översikt över ett 

område. Önskemål om ett regionalt nätverk för att förmedla handledning med ersättning.  

5. Randning I Karlstad har man kortat kirurgrandningen till 8 veckor varav en vecka är urologi 

(den veckan har man cystoskopimottagning hela veckan) 2 v AKM, 4 v nedre gastroavdelning, 

2 v  , 1 v akut operatör. Efter träff med ST-chef på kirurgen har man kommit överens om ett 

antal mål som kirurgkliniken tycker man kan uppfylla. Man checkar sedan av detta under sin 

placering. Det man vinner i tid läggs på att gå med mer med gynonkologiska patienter med 

både operation och annan behandling. Katarina bifogar målbeskrivningen.  

6. SPUR-inspektion Lina presenterar resultat från inspektionen i Falun. Man har infört 

handledarkollegium där ST-läkarna utvärderar handledarna i klinisk handledning. Detta leder 

till konstruktivare diskussion på ST-kollegiet. De handledare som utvärderas är de som 

handleder de ST-läkarna som tas upp vid ST-kollegiet. De som inte är handledare för någon 

tas också upp.  

7. ST-chef och studierektor En fråga har inkommit från medlem i SFOG till SFOG:s styrelse om 

man kan vara både chef och studierektor. En majoritet av medlemmarna i styrelsen tycker 

att det inte är lämpligt. OGU:s representant i styrelsen samtyckte till detta. Samtal i gruppen 

visar att det är beroende av kontext och inblandade personer. Det verkar inte finnas en 

modell som passar alla. Ove skickar vidare frågan till SNÄV för att få en bättre bild hur det är i 

landet.  

8. Regionala ST-dagen 2018 Föreläsningar om endometrios och doppler. 35 st deltagare från 

alla klinikerna. Kursutvärderingen fylldes i av 30 st. Generellt positiva omdömen för kursen 

som helhet. Föreläsningen om endometrios var mycket uppskattad. Dopplerföreläsningen får 

lite mer spridda omdömen, en del tyckte det var hög nivå. Man skulle kunna ge inläsningstips 

innan dagen.  



9. Framtida regional ST-utbildning Förslag att ha två till tre tillfällen per år över länk och ett 

tillfälle där man träffas fysiskt. Under hösten planeras utbildningsdag i Uppsala 8/11 med 

tema klimakteriet (Maria ordnar) och preeklampsi (Lina ordnar). Hösten 2020 blir 

utbildningsdagen i Örebro, tema graviditetsdiabetes. De länkade mötena föreslås vara 2 h 

långa på fredag em. Datum kommer bestämmas så fort datumen för vårens kurser för ST blir 

kända. Förslag på tema är bristningar till februari (Raia hör med Zoltan i Hudiksvall) och PCOS 

(lite diffust) i maj.  

10. Nästa möte 14/11 i Västerås heldag.  


