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Feedback och kompetensvärdering under ST
• Det finns evidens för att feedback förbättrar läkares
kompetensutveckling
• Metoder för Work Placed Based Assessment (WPBA) används i allt
fler länder i världen
• Enligt SFAM och i målbeskrivningen SOSF 2015:8 rekommenderas
sådana validerade metoder men har saknats i Sverige
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Multiple Source Feedback – en WPBA metod
• Multiple Source Feedback (MSF) eller ”360 graders
värdering” sker genom enkäter där patienter och
medarbetare kan ge läkare feedback i sin
kompetensutveckling
• General Medical Councils Multiple Source Feedback
Questionnaire (GMC-MSF) från England är ett av världens
mest beprövade instrument för kompetensvärdering av
läkare.

MSF för läkare
• Är vår svenska on-line version av General Medical
Councils Multiple Source Feedback Questionnaire (GMCMSF)
• Är ett kostnadseffektivt IT-baserat och vetenskapligt
validerat komplement till Mitt-i-ST eller examen i
allmänmedicin.

MSF för läkare
• Ger möjlighet för läkare under eller efter ST att få anonym
feedback om sin kompetens från grupper av medarbetare och
patienter genom enkäter on-line eller på papper
• Motsvarar den nya målbeskrivningens (SOSF 2015: 8)
rekommendationer om utvärdering och berör delvis majoriteten
av delmålen
• Är utvecklad med stöd av SFAM
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MSF för läkare
• Är anpassad till svenska förhållanden genom:
– översättning och återöversättning, diskussion i expertpanel och genom
innehållsanalys av 103 transkriberade intervjuer i 17 fokusgrupper och
enskilt.

• Har testats statistiskt för validitet och reliabilitet genom analys
av 752 enkätsvar.
• Är ett instrument med hög reliabilitet och acceptabel validitet
enligt den psykometriska analysen
– (Int J Med Educ. 2017; 8:252-261)

MSF för läkare. Strukturen i de tre enkäterna
Syftet är att jämföra dina svar med patienters och medarbetares svar
Medarbetarenkät

Själv-värdering

Patientenkät
En enskild konsultation

Läkarkod/ namn?
Läkarkod

ID: Ålder, utbildningsnivå och land, språk.

ID: Kön, ålder, yrke,
språk
Flervalsfrågor 1
17 frågor med fem
svarsalternativ om kliniska
färdigheter, samarbete mm
Övergripande frågor om
förroende.

Flervalsfrågor 1
17 frågor med fem
svarsalternativ om kliniska
färdigheter, samarbete mm.

Flervalsfrågor 2
Åtta frågor med fem
svarsalternativ om
konsultationsförmåga
Övergripande frågor om
förtroende

Läkarkod

ID: Kön, ålder,
besöksorsak, språk
Flervalsfrågor 2
Åtta frågor med fem
svarsalternativ om
konsultationsförmåga
Övergripande frågor om
förtroende.

I varje enkät ingår även en öppen fråga för konkret feedback

Konfirmatorisk faktoranalys (CFA) – faktorer
• Självvärderingens 17 medarbetar-frågor mäter god medicinsk
praxis och kan grupperas i fem faktorer:
–
–
–
–
–

Kunskaper och färdigheter
Attityd och förhållningssätt
Undervisning
Reflektion och
Förtroende

• Självvärderingens åtta patientfrågor och kan grupperas i två
faktorer
– Empatisk förmåga
– Medicinsk konsultativ förmåga
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Hjälp vid tolkning av medarbetarfrågorna
• Tio allmänmedicinska studierektorer har enats om exempel på
bedömningskriterier för tillräcklig respektive otillräcklig klinisk
kompetens inom enkätens fem olika faktorer
• Exemplen finns länkade från hemsidan

https://survey.stforum.se/

Rapporter
• Vi erbjuder konfidentiella enkätrapporter gratis för
närvarande
• I rapporterna kan respondenten även jämföra sina
svar med andra ST-läkares svar från 821 medarbetare
och 1018 patienter
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