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SPUR-rapport 2018
Vad är SPUR?
SPUR är en läkarledd inspektionsverksamhet där professionen granskar kvaliteten av ST-och
AT- utbildande enheter. Idag är det LIPUS AB som samordnar och sköter administrationen
runt inspektionerna.
SSDV startade med SPUR-inspektioner redan 1995 och de två första klinikerna som lät sig
inspekteras i vår specialitet var Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och Karolinska sjukhuset i
Stockholm. Därefter har ytterligare 51 inspektioner gjorts. Initialt var Sv. Läkarförbundet
tillsammans med Sv. Läkaresällskapet ansvariga för SPUR-kansliet, som organiserade
inspektionerna. Detta arbete fördes över till ett nybildat eget bolag, IPULS AB, år 2011. Men
från den 1 mars 2013 har Läkarförbundets nya helägda dotterbolag LIPUS AB övertagit delar
av IPULS:s verksamhet, såsom:
1. Administration och samordning av SPUR-inspektioner
2. Certifiering av kurser och kongresser för ST-läkare och specialister
LIPUS AB står för ”Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården”
En inspektion består av en utvärderingsenkät till ST-läkare, handledare, studierektor och
verksamhetschef (+ medicinskt ansvarig läkare om verksamhetschefen inte är specialist i
aktuellt område) följt av intervjuer och granskning på plats av två SPUR-inspektörer.
Inspektionen tar vanligtvis 1 ½ dag, för större kliniker 2 – 3 dagar och därefter gör
inspektörerna en bedömning. Enkäten, som idag är webbaserad, skickas ut i förväg, och
sedan görs en sammanställning av LIPUS AB. Dokumentet ligger sedan till underlag inför
inspektionen. Inspektörerna sammanställer en rapport som sedan finns tillgänglig på LIPUS
och även på SSDV:s hemsida
Socialstyrelsen, Läkarförbundet och Läkaresällskapet rekomederar att kliniker som
utbildar ST-läkare inspekteras vart 5:e år!
Beställning av inspektion: En inspektion beställs genom att kontakta
1. Birgitta Stymne 010 – 103 25 96, 072 – 712 75 00;
birgitta.stymne@regionostergotland.se eller
2. Renate Antonsson tel: 08-502 57 302; renate.antonsson@lipus.se

Under 2018 inspekterades fem av landets Hudkliniker:
Eskilstuna, Linköping-Norrköping, Sundsvall, Skövde och Akademiska
sjukhuset Uppsala
Under 2018 gjordes en revidering av Checklistan med ny vägledning. Alla
punkter är kopplade till föreskrifter och delmål. I och med att det nya
protokollet, som togs i bruk i oktober 2018, har bedömningskriterierna skärpts
och fler D kommer att delas ut.
A Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna och flertalet av kvalitetsindikatorerna följs helt
B Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd följs helt
C Socialstyrelsens föreskrifter följs. Allmänna råd följs i väsentliga delar men brister
förekommer. Åtgärder rekommenderas.
D Brister har påvisats vad gäller följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd. Åtgärder krävs.
Kliniker som får D har tre månader på sig att inkomma med en Åtgärdsplan och
bedömningen kan höjas från D till C om åtgärdsplanen verkar bra.

Under 2018 tillsattes två nya inspektörer: Christian Stezko-Nilsson och Andrea Wahlberg,
som båda under våren 2019 deltagit i varsin SPUR inspektion
SSDV:s SPUR-inspektörer:
Toomas Talme KS Stockholm
Per Anders Mjörnberg
Åsa Boström SPUREX
Katarina Lundqvist Lund
Lill-Mari Persson
Christian Steczko-Nilsson, Örebro
Andrea Wahlberg Sundsvall
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