
Av föreningarna för ST-läkare:

Otoliten - Öron-Näsa-Hals     Epiphysen - Ortopedi

OGU - Gynekologi och Obstetrik   BUS - Urologi

KIRUB - Kirurgi        Barnkirurgi

• Preop
– Kan jag patienten? 
– Är indikationen korrekt? 
– Finns etiska frågeställningar att ta hänsyn till?
– Är patienten optimerad för ingreppet?
– Har jag kunskap om ingreppet som ska utföras?
– Vilka kritiska moment finns?
– Vad vill jag lära mig? 
– Behöver jag backup och i så fall av vem?

• Samtal med handledare
– Kort genomgång av förberedelserna ovan. 
– Lägg upp en plan för ingreppet. Alternativa ingrepp?
– Vem är huvudoperatör?
– Vilka delmoment gör jag?
– Förväntade svårigheter? Hur gör vi då?
– Vad ska jag lära mig?

• Postop
– Följde vi planeringen? Om inte, varför?
– Vad lärde jag mig?
– Vad kan jag förbättra inför nästa operation?
– Vad gjorde jag bra? 
– Hur fungerade handledningen?

Checklista ST - läkare Checklista handledare/instruktör

Arbete pågår! 

“Ge kniven vidare” är ett projekt som drivs gemensamt av ST-läkare inom de kirurgiska 
specialitéerna.  Syftet är att utarbeta en struktur för hur den kirurgiska träningen ska gå till. 

Målet är en säkrare vård genom kompetenta specialister, idag, och i framtiden.  Vägen dit 
kan göras mycket kortare än den är idag! 

Varje deltagande klinik och operationsavdelning ska själv formulera och implementera den 
struktur som passar bäst. Projektet tillhandahåller förslag och material, liksom ett nationellt 
kontaktnät av arbetsplatser som jobbar med samma frågor. 

Inför varje operativt ingrepp ska alla ställa sig frågorna: Vem kan, och ska, lära sig vad? Vem 
kan, och ska, lära ut vad?

Ta vara på de möjligheter som bjuds!

    Ge kniven vidare
- Lär din kollega det du kan allra bäst!
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• Preop
– Vilka förkunskaperna har ST-läkaren 
– Vilka inlärningsmoment finns under operationen?
– Har jag avsatt tid för handledning?
– Vilken instruktörsroll ska jag ha?

• Visa
• Handleda
• Assistera

• Samtal med ST-läkaren 
– Kort genomgång av förberedelser.
– Plan för ingreppet och alternativa ingrepp.
– Vem är huvudoperatör?
– Vem gör vilka delmoment?
– Riskmoment? Hur hanterar vi dem?
– Vilka farhågor har ST-läkaren? och vilka har jag? 

• Postop
– Följde vi planeringen? Om inte, varför?
– Hur fungerade handledningen?
– Vilka färdigheter ska ST-läkaren träna på? 
– Har jag givit och mottagit feedback?
– Vad lärde jag mig?
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