
Mer än 8 200 utbild-
ningsböcker för ST-läkare
hade i september distribu-
erats, och ytterligare
drygt 500 var beställda,
fr amgår det av den senas-
te statistik en från Läkare-
sällskapets och Läkarför -
bundets gemensamma
projekt för att främja spe-
cialistutbildning en.

Läkarorganisationernas
gemensamma satsning har
på mindre än två år blivit en
rejäl succé. Efterfrågan på
utbildningsmaterialet har
varit stor, och successivt har
allt fler specialiteter kommit
att omfattas. Idag finns ut-
bildningsböcker för 42 spe-
cialiteter och ytterligare tre
är på gång.

– Utgångspunkten är att
det skall finnas utbildnings-
böcker för alla specialiteter.
De som ännu saknar sådana
är rätt små, med få läkare
under utbildning, och man
har kanske en rätt bra koll på
verksamheten ändå, säger Gunilla
Hoffstedt vid Läkarförbundets utred-
ningsavdelning.

Hon har tillsammans med Anna
Engström-Laurent från Läkaresällska-
pet koordinerat sektionernas och speci-
alitetsföreningarnas arbete med att ta
fram underlagen till böckerna och ge
dem en enhetlig struktur. 

Vidareutvecklat
samarbete
Redan tidigare hade de båda läkaror-

ganisationerna samarbetat när det gäll-
de att ta fram målbeskrivningar för spe-
cialiseringstjänstgöringen (ST). 1994
väcktes idén i Läkaresällskapets utbild-
ningskommitté – då under ordförande-
skap av Nina Rehnqvist – att komplet-
tera målbeskrivningarna med ett mate-
rial som förtydligar kraven och därtill
ger vägledning för tjänstgöringarnas in-
nehåll och uppläggning.

Många sektioner hade redan tagit
fram arbetsböcker, loggböcker eller
tjänstgöringsprogram med varierande
innehåll och utseende. Med det som ut-
gångspunkt utformade projektgruppen
en enhetlig mall som sektioner och för-
eningar sedermera fick fylla med sub-
stans.

Vissa kapitel i utbildningsböckerna

är gemensamma för alla specialiteter,
och utformningen av de generella
textavsnitten blev i huvudsak en uppgift
för Läkarförbundet, berättar Gunilla
Hoffstedt. Det gäller t ex avsnitten om
handledning, om arbetsrättsliga be-
stämmelser och om kvalitetsutveckling.

En viktig del av utbildningsboken är
också de många formulären för det in-
dividuella tjänstgöringsprogrammet
och checklistorna över att alla nödvän-
diga moment behandlats.

Gratis för de berörda
Ett exemplar av utbildningsböcker-

na kan beställas gratis av underläkare,
verksamhetschefer eller handledare
(två vid dubbelspecialisering). Övriga
intresserade får betala 150 kr per styck
plus porto. 

Och det finns fler än de direkt berör-
da som har intresserat sig för utgåvan,
berättar Gunilla Hoffstedt. Böcker har
distribuerats till bl a sjukhusbibliotek,
till personaladministratörer och även
till andra yrkeskategorier som velat
komma igång med någon liknande
verksamhet.

Givetvis måste utbildningsböckerna
uppdateras successivt, och en tanke är
att omarbetade avsnitt även skall läggas
ut på Internet, så att den som vill skall

kunna »tanka hem» den senaste versio-
nen. 

Enligt en sammanställning från mit-
ten av september hade 8 216 exemplar
av utbildningsböckerna distribuerats,
och ytterligare 531 beställda var under
distribution. •

Aktuell r emiss
Sveriges läkarförbund har från HSS

(Hälso- och sjukvårdsstandardisering-
en) fått på remiss Förslag till europeisk
och svensk standard: Non-active surgi-
cal implants – Body contouring im-
plants. Ärendet handläggs på förbun-
dets utredningsavdelning av Robert
Wahren. Remissvar måste vara förbun-
det till handa senast 13 november.
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Läkarförbundsnytt

Succé för nya utbildningsböckerna
Mer än 8 700 exemplar beställda

Ett gediget sortiment av utbildningsböcker kan de projektansvariga, Anna Engström-Laurent och
Gunilla Hoffstedt, visa upp idag.

Uno Käärik
redaktör
tel 08-790 34 87

Layout och foto:
Lars-Olof Nihlén
tel 08-790 34 65


