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SPUR-ENKÄT 2015 

 

FRÅGOR 

1. Har Din förening en utsedd SPUR-samordnare?     

              JA             NEJ 

Namn:……………………………………………….. 

 

 

2. Om inte:  Vem är föreningens kontaktperson? Namn:……………………………………………….. 

 

Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

3. Har Din förening en förteckning över alla utbildande enheter1?  

 

          JA           NEJ 

 

Kommentar……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

4. Om ja: Hur många är de?         Antal:…………………….. 

 

 

5. Om nej: Önskar föreningen hjälp att få fram en sådan förteckning? 

        JA          NEJ 

 

 

6. Om ja: Ligger denna förteckning på föreningens hemsida?  

 

          JA           NEJ 

 

Kommentar:…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

7. Har Din förening aktuella uppgifter om var era ST-läkare finns? 

 

          JA           NEJ 

                                                             
1 Med utbildningsklinik menas ”hemmakliniker”, dvs inte kliniker som endast har ST-läkare på sidutbildning. 
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Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

8. Har Din förening en plan över vilka kliniker som ska inspekteras 

det närmaste året/åren?  

          JA                        NEJ 

 

9. Om nej: Önskar föreningen hjälp med att göra en sådan plan?  

 

Kommentar…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

10. Har Din förening en inspektörsstab som är rimlig i förhållande  

till antalet utbildande enheter?  

          JA            NEJ 

 

Kommentar…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

11. Om nej: Vill föreningen att Lipus tar över ansvaret att rekrytera  

nya inspektörer till specialiteten?  

                       JA                         NEJ 

      

 

 

12. Anser Din förening att föreningens SPUR-samordnare ska vara den  

som bemannar planerade och beställda inspektioner?  

           JA                    NEJ 

 

Kommentar:………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

13. Om nej: Önskar föreningen att Lipus sköter kontakterna med föreningens  

inspektörer och bemannar planerade och beställda inspektioner? 

JA                    NEJ 

 

Kommentar………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

  

  

  

  

  

  



3 
 

G:\Lipus\SPUR-enkät till föreningar\SPUR-enkät slutversion 2015-02-18.docx 

 

14. Är din förening positiv till att Lipus anordnar en workshop där er SPUR-samordnare, tillsammans 

med kollegor från andra föreningar utbyter erfarenheter och arbetar med specialitetens 

inspektionsplan, SPUR-information m.m.? (Deltagarnas inkomstbortfall och resekostnader ersätts).  

  

                JA                   NEJ 

               JA                    NEJ 

Kommentar………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ett särskilt stöd till din förening enligt fråga 5,9,11 och 13 ovan kommer att kräva 

administrativ förstärkning på Lipus kansli. Det är i nuläget oklart hur detta bäst ska 

finansieras. Lipus kan sannolikt få dessa kostnader täckta när antalet inspektioner ökar. 

För rättvisans skull bör dock de föreningar som sköter planläggning och bemanning i så 

fall få ersättning för nedlagt arbete. Detta föranleder en avslutande fråga: 

 

15. Bör Lipus ges möjlighet att ersätta de föreningar2 som planlägger och bemannar SPUR-

inspektionerna? 

 

                         JA                     NEJ 

 

Kommentar………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! Skicka ditt svar till Ylva.oijvall@lipus.se 

                                                             
2 Alternativt kan ersättningen gå till föreningens SPUR-samordnare om föreningen så önskar. 
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