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Verksamhetslokala riktlinjer för specialiseringstjänstgöring (ST) i 

Ortopedi, Region Jönköpings län 

 
ST-utbildning i ortopedi sker i Region Jönköpings län på de tre Ortopedklinikerna i Värnamo, 

Eksjö och Jönköping. Målsättningen är att ST utbildningen ska vara likvärdig på de tre 

klinikerna men anpassad efter lokala förhållanden. Ansvariga för ST-utbildningen är 

respektive verksamhetschef men till sin hjälp har de två länsövergripande studierektorer. 

 

ST-utbildningen skall uppfylla kraven från Socialstyrelsen som finns i SOFSF 2008 

respektive 2015. För att närmare specificera kunskapsmålen har Svensk Ortopedisk Förening 

(SOF) givit ut särskilda rekommendationer, Handbok 2008 och Handbok 2015. Vår 

utbildning ska vara baserad på dessa rekommendationer liksom på det regionala 

specialitetsövergripande ST-konceptet som är utarbetat i vår region. I detta dokument 

specificeras hur ST-utbildningen i ortopedi i ska ske men vi hänvisar för bakgrund till 

ovanstående dokument. 

 

 

Introduktion 

Alla som påbörjar ST eller vikariat efter AT skall genomgå ett introduktionsprogram. 

Programmet är som standard en vecka och består av administrativ introduktion samt att gå 

bredvid på rond, mottagning och mellan-/primärjour samt delta vid gips/sårvård på 

mottagning samt gå bredvid operationssköterska. Programmet kan anpassas utifrån tidigare 

erfarenhet. Dessutom finns ytterligare auskultationer som bör göras inom första året. 

Programmet finns att se här, introduktionsprogram. 

 

 

Handledning 

Handledarna har ett stort ansvar i den svenska ST-utbildningen. Verksamhetscheferna 

ansvarar, med stöd av studierektor, för att de får adekvat vidareutbildning för handledning. 

 

Alla ST-läkare och vikarierande underläkare ska ha en handledare utsedd när de börjar. 

Handledaren, som utses av studierektor och verksamhetschef, är specialist i ortopedi och har 

genomgått handledarutbildning. 

 

Regelbunden schemalagd handledning är ett krav från socialstyrelsen och det ska finnas avsatt 

tid i schemat för detta minst en gång i månaden. Målet är att handledningen sker på ordinarie 

arbetstid, men möjlighet finns att genomföra handledarsamtal även på lunchtid och kliniken 

kan då stå för lunchkostnad. 

ST-läkaren ansvarar för att skriftligen dokumentera varje handledarsamtal. 

 

 

ST-kontrakt 
Förutom anställningsavtal skall ett ST-kontrakt upprättas mellan ST-läkare, huvudhandledare, 

verksamhetschef och studierektor snarast efter meddelande om antagning till ST-tjänstgöring. Det 

reglerar rättigheter och skyldigheter för ST-läkaren, det finns en mall för detta. 

 

 

Individuellt utbildningsprogram 
Ett individuellt 5-årigt utbildningsprogram upprättas av ST-läkaren och huvudhandledaren med 

stöd av studierektor och verksamhetschef så tidigt i ST som möjligt. Utbildningsplanen inkluderar 

https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/foreskrifter-och-allmanna-rad/2008-126-2_20081263.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2015-4-5.pdf
http://www.ortopedi.se/pics/1/5/HANDBOK%20ORTOPEDI%20Version%201%202009.pdf
http://www.ortopedi.se/pics/1/52/Lakarnas%20specialiseringstj%20aktuell%20160323001.pdf
https://rjl.se/globalassets/rjl/jobb-och-karriar/utbildning-och-praktik/at-st--ptp/st-koncept-signerat.pdf
file://///gps/Gemensam/LJL/Ortopedi%20region_ST_utbildning/Introduktion/Introduktionsprogram.pdf
file://///gps/Gemensam/LJL/Ortopedi%20region_ST_utbildning/ST-kontrakt/Mall%20ST-kontrakt/Mall_ST_kontrakt_%20Regionen_Ortopedi_rev171108.docx
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interna och externa randningar, auskultationer, kurser, utvärderingar samt plan för hur man uppnår 

varje a-, b- och c-mål under ST. Se vidare framtagen mall i ST-konceptet för detta. Det 

individuella utbildningsprogrammet gås igenom med handledare och revideras vid behov årligen.  

 

 

Dokumentation 

ST-läkaren är skyldig att dokumentera all tjänstgöring, handledarsamtal, operationer, kurser, 

studietid samt utvärdering. Här finns en mall där detta kan dokumenteras. Uppföljning av 

detta skall ske i samband med revidering av det individuella utbildningsprogrammet. 

 

 

Klinisk tjänstgöring och sidotjänstgöringar 

Den kliniska tjänstgöringen sker i första hand på hemklinik och planeras inom fem år då detta 

är minimitiden för specialisttjänstgöring. För att uppnå målbeskrivningen bör placeringar ske 

inom följande: akut/trauma, hand, fot, axel, knä, höft, rygg, barnort och anestesi. Detta 

upplägg ser lite olika ut på de olika sjukhusen. Placering för att uppnå anestesimålet sker på 

respektive sjukhus Operation-och intensivvårdsklinik (6v). Den enda placering som ST-

läkaren själv bokar är två veckors placering på radiologisk klinik. 

 

Placering inom RJL, sker i Jönköping: 

 Barnort (10 veckor om jourveckor ej ingår)  

 Rygg (12 veckor om jourveckor ej ingår) Samtliga placeringar ordnas av studierektor och 

anpassas efter förutsättningar. Den enda placering som ST-läkaren själv bokar är två 

veckors placering på radiologisk klinik.  

Externa placering utanför RJL: 

 Hand- och plastikkirurgiska kliniken i Linköping (8-9 veckor).  
Innan denna externa placering skall ST-läkaren självständigt kunna operera CTS, trigger och Mb deQuervain för att få ut det som krävs 
av placeringen.  

 

Här ses ett exempel på grundstruktur. Vid längre ledigheter såsom föräldraledighet eller 

sjukskrivning ska ST-läkaren och studierektor inventera vilka externa randningar som kan 

påverkas och vid behov omboka dessa så tidigt som möjligt. Sidotjänstgöringarna utvärderas 

av utsedd handledare både på mottagande enhet och på hemklinik av handledare vid 

sedvanligt handledarsamtal. 

 

Kortare placering inom exempelvis reumatologi, infektion, kärlkirurgi, neurokirurgi eller 

geriatrik kan vid önskemål diskuteras. 

 

 

Jour och beredskap 

Jourverksamhet bedrivs på samtliga sjukhus och ST-läkaren schemaläggs regelbundet som 

primärjour på nätter och helger. Det finns allt en specialistkompetent bakjour som har 

beredskap med 30 minuters inställelsetid. 

 

 

Kurser 

ST-läkaren skall gå de kurser som krävs för att uppfylla socialstyrelsen mål. Detta kan vara 

såväl SK-kurser, Lipus-granskade kurser som regionala eller lokala kurser.  

file://///gps/Gemensam/LJL/Ortopedi%20region_ST_utbildning/Mall%20för%20utbildningsplan,%20dokumentation/Individuellt_utbildningsprogram.docx
file://///gps/Gemensam/LJL/Ortopedi%20region_ST_utbildning/Mall%20för%20utbildningsplan,%20dokumentation/ST-dokumentation%20förslag%2020201118.xlsx
file://///gps/Gemensam/LJL/Ortopedi%20region_ST_utbildning/Eksjö/ST-upplägg%20Ortopedi%20Eksjö.docx
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Futurum anordnar ST-utbildning i a- och b-delmål, ett kurspaket som innefattar alla dessa A- 

och B-delmål, denna kurs ska alla ST-läkare i regionen gå. Anmälan sker via LoK (Lärande 

och Kompetens) på intranätet. 

Sydöstra sjukvårdsregionen (SÖSR) anordnar sk ST-akademi varje termin. Denna utbildning 

roterar mellan orterna i SÖSR och ämnen beslutas av studierektorerna för optimera täckning 

av målbeskrivningen. Denna prioriteras för alla ST-läkare. 

Här finns information kring vilka delmål som kräver kurs och tips på vilka kurser som finns. 

 

 

Studietid 

Egen schemalagd studietid är också ett krav från socialstyrelsen och enligt överenskommelse i 

studierektorsgruppen skall det vara minst två timmar per vecka i snitt. Detta skall tillämpas. 

Hur detta förläggs är upp till varje klinik (ex två timmar per vecka, en halvdag varannan 

vecka eller en dag per månad). 

 

 

Utvärderingar 
Specialistkollegium: ST-läkarnas och vikarierande underläkares utveckling utvärderas årligen 

på klinikens specialistkollegium. Studierektor och verksamhetschef kallar till detta och 

studierektor ansvarar för att i god tid skicka ut utvärderingsmall till handledare och ST-läkare. 

Studierektor håller i mötet. Handledarna ansvarar för att dokumentera vad som sägs och 

återkoppla till ST-läkaren. Om handledaren inte kan närvara skall ersättare utses av 

handledaren.  

Klinisk utvärdering: ST-läkaren ansvarar för att planera och genomföra en mini-CEX (mini-

Clinical Evaluation Exercise), en DOPS (Direct Observation of Procedural Skills) och en 

CBD (Case Based Discussion) som genomförs med handledare eller annan 

specialistkompetent ortoped. Dessutom finns möjlighet att genomföra 360-graders feedback, 

medsittning och utvärdering efter en tids rondarbete vilket rekommenderas. Samtliga 

dokument finns på intranätet. 

Vid utvärdering av operativa färdigheter bör verktyget ”ge kniven vidare” användas, även 

detta finns på intranätet. 
 

 

Vetenskaplig utveckling 

Varje vecka anordnas internutbildning på kliniken i samband med läkarmöte. Vem som 

ansvarar för detta sköts av lista på respektive klinik. Utöver detta har SÖSR genom 

studierektorerna infört en regionövergripande utbildning som roterar mellan de olika 

klinikerna. Denna sker sex gånger per år digitalt med avsatt tid på tre timmar. 
ST-läkaren ska under ST genomföra kvalitetsutvecklingsarbete och vetenskapligt arbete inom 

ramen för Socialstyrelsens målbeskrivning. ST-läkaren har rätt till 10 veckors schemalagd tid för 

det vetenskapliga arbetet. 
 

 

Specialistexamen 

Vad som gäller kring specialistexamen skall anges i ST-kontrakt. Det rekommenderas att ST-

läkaren genomgår åtminstone den skriftliga delen av ortopedexamen. 
 

 

 

 

 

 

https://intranat.rjl.se/service-och-stod-i-arbetet/system-och-program/lok---larande-och-kompetens/
file://///gps/Gemensam/LJL/Ortopedi%20region_ST_utbildning/Kurser/Rekommenderade%20kurser%20ST%20Ortopedi.pdf
http://intra.rjl.se/infopage.jsf?childId=138981&nodeId=80914
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