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ST Allmänmedicin
Antal ST
84 ST läkare dec -19
14 nya ST under 2019
8 ST färdiga under 2019, alla kvar i länet
11 ST avslutade under 2019: 1 bytt
specialité, 4 flyttat till annan ort, annan
orsak 5 (missnöje, konflikt, vill göra annat,
ej uppnått målen)
2 ST som bytt vårdcentral inom länet

Hur ser det ut nu
Många ST läkare, många föräldralediga under året
Kurser för ST läkare: obligatoriska kurser, många som varit
på ST dagarna, ev allmänmedicinskt arbetssätt lokalt här i
Västmanland.
Sidotjänstgöringar: lugnare en period. Kvinnoläkarna.
Onsdagsseminarier: reflektionsgrupper, närvaro
Handledning: handledarseminarier!!
Hemsidan

Åtgärder efter SPURinspektion
• Möte med verksamhetschefer, seminarie med ST läkare, handledare
• Fortsatta handledarträffar
• Erbjudande av utbildningsinsats bedömningsmetoder på VC av studierektor: olika bedömningsmetoder, feedback, få till
strukturer
• Årliga uppföljningar på VC av ST läkare enligt särskilt dokument
• Betonar vikten av medsittning eller liknande minst fyra ggr per år
• Handledaröverenskommelse
• STöverenskommelse
• Eget startseminarium för ST läkare och handledare som känner sig lite ringrostiga, seminarium för utbildningsplaner med ST
läkare och handledare
• Reflektionsgrupper i samband med ST seminarium, balintgrupper
• Information om bibliotekstjänster på ST seminarium
• Möjlighet till auskultation MFLE
• Motivera till mitt i ST

• Årligen på ett STseminarium för att följa upp vad som fungerar bra och vad som kan förbättras

Vad är på gång
• Omorganisation; studierektorer till CIFU, adm stöd
• Fler ST läkare på ingång
• Viss oro över sämre rekrytering till ST i allmänmedicin när utbildningsvårdcentralen läggs ned. Svårare för utlandsstuderande
läkare att komma in på arbetsmarknaden, kan behövas mer handledning ute på vårdcentralerna.
• Ny BT/ST författning 2020. Kommer krävas fler bedömningar.
• Ny rutin i riktlinjer för ST i regionen. ST-läkare som inte uppnår målen. Åtgärdsplaner. Provtjänstgöring.

• Ny studierektor – rekrytering pågår
• Ny AT studierektor – rekrytering pågår

