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Svensk medicin saknar idag en
strukturerad fortbildning. Detta innebär
att läkaren efter uppnådd specialist-
kompetens kommer att arbeta under
25–30 år utan någon garanti för att yr-
keskompetensen bibehålls eller utveck-
las. Denna situation syns helt orimlig,
särskilt som det sker en allt snabbare ut-
veckling av den professionella kun-
skapsmassan och kraven samtidigt ökar
på kunskaper inom administration, le-
darskap och hälsoekonomi.

Den resulterande kompetensklyftan
kan i någon mån kompenseras av ökad
erfarenhet som kan omsättas i praktisk
sjukvård, men det torde inte råda tvivel
om att kompetensen och effektiviteten i
sjukvårdsarbetet och i resursutnyttjan-
de skulle förbättras med en strukturerad
fortbildning.

Strukturerad fortbildning är redan
praxis i många länder som Schweiz,
Holland och USA – ibland förenad med
krav på sådan utbildning för att erhålla
recertifiering som specialist. Norge ar-
betar med ett sådant system och har se-
dan några år ett specifikt krav på fort-
bildning för specialister i allmänmedi-
cin.

Den fortbildning som finns i Sverige
tillhandahålls till stor del genom Svens-
ka Läkaresällskapet och dess sektioner,
framför allt vid riksstämman och av
sektionerna arrangerade specialitets-
möten. Internationella kongresser är
självklart av betydelse men är tillgäng-
liga för en begränsad del av kåren. En
stor del av fortbildningen sker med lä-
kemedelsindustrins hjälp. 

Bättre garant
Utan att förringa betydelsen av den

existerande fortbildningen skulle en av
professionen strukturerad fortbildning
med stor sannolikhet vara en bättre ga-

rant för att läkaren – oavsett specialitet
– utvecklade eller åtminstone behöll sin
kompetens under hela den yrkesverk-
samma tiden.

Många läkare har på eget initiativ
och till stor del på egen bekostnad ge-
nomfört fortbildning. Samtidigt med att
behoven har ökat har emellertid möjlig-
heterna att tillgodose sådan fortbildning
minskat. Den ekonomiska åtstramning-
en medför allt större svårigheter att få
ledigt för att delta i fortbildningsakti-
viteter, och nyligen har begränsningar
införts i de utbildningsaktiviteter som
läkemedelsindustrin förtjänstfullt un-
derstött.

Trots en bred medvetenhet om beho-
vet av strukturerad fortbildning har re-
sultatet hittills blivit magert. Detta kan
väl bero på att många intressenter varit
inblandade och att viljor och åsikter
brutits mot varandra. Det behövs tvek-
löst nya grepp för att få till stånd en ef-
fektiv fortbildning. 

Naturlig samarbetsnivå
De regioner som nu växer fram ger

möjligheter att se fortbildningsfrågorna
ur ett regionalt perspektiv. Den geogra-
fiska närheten och den organisatoriska
samhörigheten gör regionen till en na-
turlig plan för ett samarbete om fort-
bildningen. Vi skisserar här en organi-
sation och en plan för fortbildning av lä-
kare i en tänkt region.

Vi föreslår att i regionen bildas ett
fortbildningsråd (FR) som lämpligen
inlemmas i sjukvårdshuvudmannens
organisation direkt under den tjänste-
man som har ansvaret för sjukvårdsfrå-
gor i regionen. Till FR knyts redan exi-
sterande organisation för AT- och ST-
utbildning för att skapa en helhet av ut-
bildningsinsatserna inom regionen.

Under FR inrättas arbetsgrupper
med ansvar för större medicinska disci-
pliner som medicin, kirurgi, primärvård
etc. Dessa arbetsgrupper skall utarbeta
en rullande plan för fortbildningen
inom respektive disciplin. Under en
5–10-årsperiod bör alla större sjuk-
domsområden inom disciplinen åter-
komma så att läkaren har möjlighet att
upprätthålla aktuella kunskaper inom

de centrala fälten av disciplinen. För
mindre discipliner eller mer ovanliga
sjukdomstillstånd kan utbildningsbe-
hovet täckas genom samarbete mellan
olika regioner.

Återkommande utbildning
Varje läkare bör erbjudas regelbun-

den – förslagsvis årligen återkomman-
de – fortbildning inom sin specialitet
och kunna välja från en stående meny
av kurser som ges av lokala experter
inom området. Varje kurs har ett åsatt
poängtal efter längd och innehåll. Ge-
nomgångna kurser registreras, och ut-
drag av vilka kurser som genomgåtts
skall kunna erhållas t ex inför ansökan
om ny tjänst. 

I en förlängning syns det möjligt att
ett register av detta slag kan utgöra en
faktor vid utformning av en individuell

Gör regionerna till bas
för fortbildningssystem!
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’’ . . . ett strukturerat fort-
bildningsprogram skulle ge
mera kompetenta läkare
som därmed skulle ge pati-
enterna bättre vård och som
bättre skulle tillvarataga
tillgängliga resurser. Där-
med skulle kostnaderna för
fortbildningssystemet
snabbt inhämtas.’’
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De nya regionerna bör kunna
utgöra underlag för en struktu-
rerad, återkommande fortbild-
ning för läkare, organiserad av
regionala fortbildningsråd och
finansierad av sjukvårdshuvud-
männen.
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lönesättning. Initialt bör fortbildnings-
systemet vara frivilligt men det är natur-
ligtvis möjligt att systemet utvecklas till
ett obligatorium såsom är fallet i många
länder.

Landstingen bör finansiera
Sjukvårdshuvudmannen är den enda

logiska finansiären för det föreslagna
fortbildningssystemet. Det åligger var-
je arbetsgivare att ge sina anställda möj-
lighet att bibehålla och helst öka sin
kompetens. 

Vi är övertygade om att ett strukture-
rat fortbildningsprogram skulle ge mera
kompetenta läkare som därmed skulle
ge patienterna bättre vård och som bätt-

re skulle tillvarata tillgängliga resurser.
Därmed skulle kostnaderna för fortbild-
ningssystemet snabbt inhämtas.

Metoder för utvär dering
Det skisserade fortbildningspro-

grammet måste självklart utvärderas.
Olika möjligheter står därvid till buds.
Kunskap och kompetens kan mätas. De
medicinska fakulteterna har här en be-
tydande kompetens och erfarenhet. 

Avnämarnas uppfattning erhållen
genom enkäter är ett sätt att utvärdera
att kursprogrammet fått effekter i form
av bättre diagnostik och terapi. Slutli-
gen kan studier av läkarens kostnader
för diagnostik och terapi ge en möjlig-

het att bedöma fortbildningens effekter
på kostnadseffektivitet.

Sammanfattning
Vi har skisserat ett fortbildningspro-

gram i en tänkt region. Den geografiska
närheten och den organisatoriska sam-
hörigheten bör kunna utgöra en god bas
för ett sådant program.

Sjukvårdshuvudmannen är den lo-
giske finansiären för ett sådant pro-
gram. Vi föreslår att försöksverksamhet
med utvärdering startas i en region och
att erfarenheterna från denna försöks-
verksamhet sedan får ligga till grund för
den vidare appliceringen och utform-
ningen.•

DEBATT DEBATT DEBATT DEBATT DEBAT

SFOG prior iterar fortbildning
Nu lanseras CME!

Utvecklingen inom det medicinska
området går mycket snabbt. Nya be-
handlingsmetoder och ny teknik till-
kommer, medan annat blir omodernt
och olönsamt [1]. Det är av stor vikt att
alla läkare på ett aktivt och systematiskt
sätt får möjlighet att hålla sig à jour med
den medicinska utvecklingen. 

Det åligger oss alla att utöva vårt
yrke i överensstämmelse med veten-
skap och beprövad erfarenhet och att
meddela patienten de råd och den be-
handling som patientens tillstånd ford-
rar. Detta medför ett långtgående ansvar
för var och en att upprätthålla den egna
kompetensen.

Under läkarens vidareutbildning,
dvs allmäntjänstgöring och specialist-

tjänstgöring är kompetensutveckling en
självklarhet som uttrycks i termer av
målbeskrivningar, individuella utbild-
ningsplaner och utbildningsprogram.
Hos arbetsgivaren ligger ett uttalat an-
svar för uppföljning och godkännande
av den enskilda läkarens kompetens. 

När specialistkompetensen uppnåtts
är ansvarsförhållandet beträffande den
fortsatta kompetensutvecklingen mer
oklar. Arbetsgivaren har ansvar för att
praktiska och ekonomiska förutsätt-
ningar för kompetensutveckling före-
ligger, men det åligger professionen
och dess organisationer att se till att ny
kunskap sprids, att utbildningsbehov
uppmärksammas och att utbildning
som erbjuds är relevant och av hög kva-
litet. Sist men inte minst har vi alla ett
individuellt ansvar att se till att upprätt-
hålla vår kompetens. 

Norge inför formella krav
Som nyligen rapporterades i Nordisk

Medicin [2] beslutade det norska Stor-
tinget i augusti 1997 att det i fortsätt-
ningen skall ställas formella krav be-
träffande läkarnas efterutbildning och
att man från norskt håll avser att införa
ett system med recertif iering. Detta be-
slut fattades utan någon närmare utred-
ning, och Stortinget föreslog vidare att
ett nytt statligt partssammansatt råd för

specialistutbildning etableras för att
övervaka det nya lagförslaget.  

Det ensidiga norska beslutet kan på
sikt skapa formella problem för det se-
dan länge accepterade internordiska ut-
bytet av specialister. 

Förbundsprogram
Sveriges läkarförbund har engagerat

sig i utbildningsfrågor, inte minst fort-
bildning. Våren 1995 gav förbundet ut
en programskrift [1] om fortbildning
för läkare som ingick i serien om »livs-
långt lärande». Här nedan följer en sam-

Svensk förening för obstetrik
och gynekologi (SFOG) har ut-
arbetat ett poängsystem för att
registrera efterutbildning
(CME, Continuing Medical
Education). Registreringen är
fr ivillig och tänkt att vara en
vägledning för individen. Målet
är att systemet i förlängningen
skall kunna användas för kvali-
tetssäkring när det gäller till -
gång till efterutbildning .

▲

Författare
IAN MILSOM

docent, universitetslektor, kvinno-
kliniken, Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset, Göteborg; utbildnings-
sekreterare i Svensk förening för
obstetrik och gynekologi (SFOG) 

VIVECA ODLIND
docent, universitetslektor, kvinno-
kliniken, Akademiska sjukhuset,
Uppsala; ordförande i SFOG.


