
Rätt diagnos och rättvist ACG

Se till att ACG-systemet fungerar bra och rättvist och tar så lite av din personals tid och energi som 
möjligt. Utbildningen Rätt diagnos och rättvist ACG ger medarbetarna möjlighet att träna på diag-
nossättning och diagnosregistrering i primärvården. Om alla medarbetare i ett ACG-område går 
kursen får man ett ACG-system som blir mer trovärdigt, likvärdigt och rättvist.

www.medster.se

Onlinekurs för personal inom primärvården

Rätt diagnos och rättvist ACG

Rätt diagnos och rättvist ACG är en utbildning 
som ger medarbetarna möjlighet att träna på 
korrekt diagnossättning och diagnosregistrering  
i primärvården.

Med hjälp av korta föreläsningar går vi igenom 
grunderna vid diagnossättning, reglerna för diag-
nossättning och återregistrering samt ACG-syste-
mets uppbyggnad. Deltagarna får sedan träna sig 
praktiskt på att ställa och återregistrera diagnoser 
med hjälp av patientfall. Patientfallen är anpas-
sade för telefonrådgivning och mottagning för 
läkare, sjuksköterskor och paramedicinare.

Kurslängd: Föreläsningar 30 min + patientfall ca 
20 min + frivilligt överkursmaterial 40 min. 
Kursledare: Kjell Lindström, distriktsläkare och 
John Terlinder, specialistläkare. 

Vi som har gjort kursen 
 
Kursen är skapad av distriktsläkare Kjell Lindström 
och specialistläkare John Terlinder. De har tidigare 
genomfört flera medicinska revisioner gällande diag-
nossättning och ACG. Kjell Lindström har mer än 40 års 
erfarenhet av att arbeta som distriktsläkare och har 
bland annat varit ordförande i Allmänläkarnas natio-
nella kvalitetsråd. 

Kjell Lindström, distriktsläkare och John Terlinder, specialistläkare
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Helt molnbaserat

Utbildningsplattformen är helt molnbaserad. Ingen ny 
installation krävs. Deltagarna kommer åt utbildningen 
både hemifrån och från jobbet.

Enkel administration av inlogg

Vi förser er med en länk som ni mejlar alla tilltänkta 
deltagare. Via den länken registrerar sig deltagaren en-
kelt själv genom att ange sin e-postadress. Länken kan 
också läggas upp på till exempel en intranätsida eller 
ett nyhetsbrev.

Vår lärmetod 

Vår lärmetod bygger på korta föreläsningar blandat 
med patientfall. För att klara en utbildning krävs svar 
på alla patientfallen. På så sätt vet du att deltagaren tar 
till sig informationen i kursen. Alla kursdeltagare får ett 
diplom efter avslutad kurs.

Återkom till kursen så ofta du vill

Varje deltagare får ett livslångt inlogg och kan återkom-
ma för repetition när de vill.

Anpassad efter era behov 

Ni kan med fördel lägga in eget material om ni har spe-
cifika förutsättningar som ni skulle vilja lyfta i utbild-
ningen.

Licens och kostnad

Ni tecknar en prenumeration på licens för en region, 
sjukhusområde eller vårdcentral. Kostnaden debiteras 
månadsvis. Kontakta oss för offert på info@medster.se 
eller ring 073 649 63 02. 

Kontakt
John Terlinder, barnläkare och grundare Medster
tfn 073 649 63 02, john@medster.se

Välkommen att kontakta oss för offert

www.medster.se

Om Medster
 
Medster grundades 2018 av läkaren John Terlinder med 
syftet att underlätta hälso- och sjukvårdspersonals 
livslånga lärande. Den medicinska kunskapen förnyas 
oerhört fort och det vi lärde oss på en utbildning för 
några år sedan kanske inte gäller längre. Därför behöver 
vi alla gå in i våra yrken med inställningen att det krävs 
ett livslångt lärande för att upprätthålla kvalitet.

Vi tror att det är sjukvårdspersonal själv som bäst skapar 
och tillhandahåller utbildningar med hög kvalitet.  
Medster är en plats online där ni kan lägga upp en 
utbildning, få den kvalitetsgranskad och få spridning av 
den i hela Sverige.  
Vi är oberoende av läkemedelsindustri och annonsering. 

Så här går det till Vad blir effekten på ACG-systemet om 
många går kursen?

Vår erfarenhet är att det är stora variationer mel-
lan vårdcentralers diagnosregistrering. Det finns 
vårdcentraler som registrerar för få diagnoser och 
det finns de som registrerar för många. 
 
Då ACG-systemet är ett jämviktssystem leder det 
ofta till att resterande vårdcentraler försöker följa 
de vårdcentraler som har registrerat flest diag-
noser. Det blir då lätt en tävling om antalet satta 
diagnoser, vilket tar onödig tid från medarbetarna. 
Tid som skulle ha kunnat ägnats åt patienter. 

Med en strukturerad utbildning kan man relativt 
lätt råda bot på detta. Följer personalen de råd 
som ges i utbildningen får man en mer enhetlig 
och stringent diagnossättning och registrering 
och därmed ett bättre fungerande ACG-system. De 
vårdcentraler som har ett falskt lågt ACG kommer 
höja sin poäng och de som har ett falskt högt ACG 
kommer sänka sin poäng, det blir kort och gott 
rättvisande.
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