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Även läkarna bör rimligen få
del av den satsning på kompe-
tensutveckling som staten för
närvarande genomför – en möj-
lighet som tagits till vara i Mal-
mö. I och med att det tillförts
statliga medel borde tiden också
vara mogen för att landstingen
bär sin del av ansvaret för läka-
res fortbildning.

I Läkartidningen 15/98 redovisar
Berglund, Biörklund och Zederfeldt ett
förslag till försöksverksamhet med re-
gionen som bas för fortbildningen av lä-
kare. I samma nummer redovisas det
poängsystem som Svensk förening för
obstetrik och gynekologi (SFOG) utar-
betat för att registrera efterutbildning.

Slutligen skriver Ulf Schöldström en
ledare under rubriken »Våras det för
fortbildningen?». Det verkar så – åt-
minstone i debattform. Intresset för
fortbildning av läkare har – som
Schöldström påpekar – gått i vågor.

Stötestenen för att verkligen få till
stånd en strukturerad fortbildning, ba-
serad på de behov professionen upple-
ver och som samtidigt borde överens-
stämma med de faktiska behoven sett ur
ett patient- och samhällsperspektiv, har
varit finansieringen. Samtliga inlägg

kännetecknas av enighet om att lands-
tingen skall stå för fortbildningen.

Landstingen värjer sig. . .
Landstingen tycks ha accepterat syn-

sättet, men värjer sig – uppenbarligen
av ekonomiska skäl. Kommer det att gå
lättare att få landstingen med nu? Vi är
inte övertygade om detta, med hänsyn
till hur ekonomin utvecklats senare år,
men vi delar helt synsättet att det borde
vara självklart att man i samband med
anställning som specialist inom hälso-
och sjukvården garanteras utrymme för
fortbildning.

Man måste kunna få tjänstledigt med
bibehållen lön. Detta är huvudmannens
uppgift att se till. Men tjänstledighet
kan i framtiden kanske begränsas ge-
nom att man genomför utbildningen på
ett mera kostnadseffektivt sätt än hittills
(t ex distansutbildning). Alla kostnader
handlar emellertid inte om lön till vika-
rier. Det kostar även att organisera ut-
bildningen – lärare, material etc.

Med den kunskap vi har om möjlig-
heter till finansiering av fortbildningar
finns det idag fler möjligheter än vad
som framgår av artiklarna i Läkartid-
ningen. Landstingen kan få hjälp av sta-
ten. Det är inte rimligt att läkarna skul-
le stå utanför den satsning på kompe-
tensutveckling som staten erbjuder via
högskolesystemet.

»Hälsa och samhälle»
Vid den nya högskolan i Malmö hål-

ler vi på att utveckla verksamhet för
fortbildning av allmänläkare inom om-
rådet »Hälsa och samhälle», som kom-
mer att lokaliseras till Universitetssjuk-
huset MAS.

Fortbildningarna skall utnyttja möj-
ligheter att studera oberoende av plats
och tid, bl a med distansutbildning och
IT-stöd.

Denna fortbildning skall finansieras
inom ramen för den statliga ersättning-
en för högskolestudieplatser. Här är det
staten som går in som finansiär. På det
här sättet kommer landsting eller privat-
praktiker att få stå för lönen under fort-

bildningstiden och staten för övriga re-
surser.

Bra med uppföljning
Avslutningsvis ett par kommentarer

om de frågor Berglund och medförfatta-
re tar upp. Man framhåller betydelsen
av utvärdering i framtiden, om man
kommer i gång med försöksverksamhe-
ten regionalt.

Vi tror att det är svårt att härleda ef-
fekter av regional fortbildning till just
de extra insatser som sätts in, men givet-
vis bör man följa upp verksamheten. Vi-
dare – SFOGs förslag att premiera arti-
kelskrivning (20 poäng för artikel i in-
ternationell tidskrift mot en halv poäng
för kongresser/studiebesök) är ett kost-
nadseffektivt sätt att stimulera fortbild-
ning.

Sammanfattningsvis tror vi att tiden
är mogen för att få landstingen att stå för
sin del av fortbildningen av läkare nu
när staten medverkar med en icke ovä-
sentlig del. Malmö högskola har redan
ett förslag till fortbildningsprogram för
allmänläkare. Vi hoppas detta kan bli en
attraktiv modell för både läkare och fi-
nansiärer.•
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