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Socialstyrelsen begär nu in
anbud för 1998 års SK-kurser.
Anbudsförfarandet är denna
gång ändrat.

– Vi räknar med att få ut fler
kursplatser för samma summa
pengar med det nya systemet,
säger Nina Rehnqvist, överdi-
rektör på Socialstyrelsen.

SK-kurserna för 1998 får kosta drygt
16 miljoner kronor. Det är en minskning
med ungefär 4 miljoner. För den sum-
man räknar Nina Rehnqvist inte med att
kunna erbjuda lika många kursplatser
som när SK-kurserna fick kosta över 20
miljoner. Men med det nya anbudsför-
farandet ska effektiviteten bli bättre
jämfört med det gamla systemet med i
princip fritt anbudsförfarande utan styr-
ning mot ett kartlagt behov av kurser.

– Med det gamla anbudsförfarandet
var det inte heller möjligt att kontrolle-
ra det ekonomiska innehållet, säger
Nina Rehnqvist.

I dagarna har Socialstyrelsen skickat
ut anbudsunderlaget för kurserna 1998
till de medicinska fakulteterna. Andra
intresserade kursgivare kan rekvirera
underlaget från Socialstyrelsen.

Olika kurstyper
Precis som tidigare vill Socialstyrel-

sen ha in anbud på de tre olika typerna
av kurser. Det är allmänna kurser som
riktar sig till ST-läkare inom alla speci-
aliteter. Det gäller ämnen som ekonomi,
medicinsk etik, administration, ledar-
skap samt samtals- och konsultations-
metodik.

Den andra typen av kurser är breda
kliniskt inriktade kurser som riktar sig
till ST-läkare inom en grupp specialite-
ter. Det kan t ex handla om kurser med
fördjupad genomgång av viss diagno-
stik/terapi inom ett eller flera sjuk-
domsområden. 

Den tredje typen av kurser är specia-
litetsinriktade kliniskt inriktade kurser
som riktar sig till blivande specialister
inom en viss specialitet.

– Det är viktigt att erbjuda lika
många kurser till alla ST-läkare obero-
ende av specialitet, anser Nina Rehn-
qvist.

Det har förekommit en diskussion
om den inställningen skulle ändras med
anledning av det kärva ekonomiska lä-
get. Det finns argument både för att det
behövs fler kurser inom stora och att det
behövs fler inom smala specialiteter. 

– Det är svårt att veta vad som är rik-

tigt och därför är det rimligast att ha sy-
stemet lika för alla, säger Nina Rehn-
qvist.

Hon påpekar att det finns många för-
delar med detta. Förutom innehållet i
kurserna är det t ex givande för de bli-
vande specialisterna att träffa andra
inom samma specialitet och få impulser
från andra delar av landet. 

Till bilden hör också att mycket av
den teoretiska skolning och praktiska
träning som den blivande specialisten
behöver sker lokalt. 

Hjälp från föreningarna
I början av februari anordnade Soci-

alstyrelsen ett möte med specialitetsför-
eningarna för att diskutera SK-kurserna
inför omläggningen av systemet för an-
budsförfarandet. Syftet var att få för-
eningarnas hjälp att värdera behovet av
kurser.

Socialstyrelsen gick sedan ut med en
enkät till föreningarna för att bl a få veta
vilka kurser specialitetsföreningarna
anser behövs, med vilka intervall de bör
ges, förhållandet mellan olika typer av
kurser, i vilken utsträckning en kurs kan
riktas till olika specialiteter och hur
många blivande specialister det finns
inom respektive specialitet. 

Specialitetsföreningarna fick kort
svarstid, eftersom det var bråttom med

att få ut anbudsunderlaget. De flesta av
de stora specialitetsföreningarna har
dock svarat på Socialstyrelsens förfrå-
gan.

Nytänkande
Föreningarnas bedömning av kurs-

behovet finns med som en bilaga till an-
budsunderlaget. Det gäller både vilka
kurser som bör ges och om kurserna bör
ges årligen eller enligt ett rullande sche-
ma. 

– Det mesta nytänkandet kom från
internmedicinarna, som föreslog en
övergripande kurs i konsultationstek-
nik, säger Nina Rehnqvist. Poängen
med förfrågan var att vi ville ha en pri-
oritering av kurserna.

Anestesiologerna påpekade i sitt
svar att fler än 25 (som är normalanta-
let) kan delta i vissa kurser. Å andra si-
dan finns kurser för ren färdighetsträ-
ning där det lämpar sig med betydligt
färre deltagare.

Anbudstiden för nästa års kurser går
ut den 15 maj. Socialstyrelsen gör ett
urval bland inkomna anbud i samråd
med den rådgivande arbetsgruppen för
SK-kurserna, Rask, och specialitetsför-
eningarna. Den 1 september ska enligt
planerna kurskatalogen ges ut.

Socialstyrelsen har också kunnat no-
tera att beläggningen på SK-kurserna
under hösten 1996 och i vår har varit
större än tidigare. Antalet outnyttjade
kursplatser minskade alltså efter det att
larmet kom om neddragning av antalet
SK-kurser på grund av sämre ekonomi.

Kristina Johnson

1998 års SK-kurser

Nytt system ska ge fler kurser

– Det är viktigt att erbjuda lika många
kurser till alla ST-läkare oberoende av
specialitet, anser Nina Rehn-
qvist.

AMALGAM. Forskningsrådsnämn-
den, FRN, har fått i uppdrag av rege-
ringen att göra en internationell kun-
skapsöversikt för att fördjupa kunska-
pen om hälsoeffekterna av amalgam.
FRN ska också genomföra en serie se-
minarier kring frågor om användningen
av amalgam, eventuella hälsoeffekter
m m. Aktiviteterna ska genomföras i
samverkan  med  andra  berörda  myn-
digheter, bl a Medicinska forskningsrå-
det. •

ANHÖRIGA. Regeringen och
Landstingsförbundet har beslutat att
tillsammans ge 20 miljoner kronor till
nära anhöriga till dem som smittats av
HIV inom sjukvården. Ersättningen ges
bl a med hänsyn till de särskilda förhål-
landen som gäller för nära anhöriga som
levt tillsammans med de smittade. •


