
Denna vecka genomför Svenska
Läkaresällskapet traditionsenligt årets
största kunskapssatsning för kåren.
Läkare kommer för att såväl lära som
presentera, kritiskt granska och disku-
tera det senaste inom den medicinska
utvecklingen och vetenskapen.

Läkarkårens strävan att ständigt ut-
veckla sin kunskap resulterar alltid i
välbesökta stämmodagar. Professionen
tar ett yrkesetiskt ansvar genom att lära
nytt, lära ut och utbyta kunskap med
målet att alltid kunna ge patienterna
bästa tänkbara vård. 

Läkaryrkets innersta kärna är den
medicinska kunskapen och det är här
som stämman har sin tyngdpunkt. Det
är också den kunskap som våra patien-
ter i första hand efterfrågar. Patient-
läkarmötet kräver också ett omhänder-
tagande i samklang med den medicins-
ka kunskapen. Förmåga till läkekonst
och iakttagande av ett etiskt–humanis-
tiskt perspektiv är därför självklara
delar av läkarrollen men som också krä-
ver sin kunskapsutveckling.

Läkarens yrkesutövning är inte
länge ett ensamarbete utan ett team-
arbete där kraven är annorlunda än förr.
Tidigare chefskap har ersatts av ledar-
skapsansvar i teamet runt patienten. Det
är ett ansvar vi måste ta för patienternas
och vårdkvalitetens skull därför att det
är vi som har kunskapen och erfarenhe-
ten inom sjukvårdens kärnverksamhet.
Det krävs emellertid kunskapsutveck-
ling för att klara uppgiften på bästa sätt.

Därför behandlar den medicinska
riksstämmans även ämnen som etik,
läkekonst och ledarskap. Den medi-
cinska riksstämman är med sitt breda
utbildningsutbud, för dagens och mor-

gondagens yrkesroll, verkligen för
framtidens läkare.

Problemet med läkarnas kom-
petensutveckling är inte avsaknad av
vilja eller engagemang utan brist på tid
och resurser. Den sker idag mycket på
egen bekostnad och under fritid.
Arbetsdagen måste rymma tillräckligt
med tid för patienterna, reflektion och
kunskapsinhämtning. 

Kompetensutvecklingen måste
vara i enlighet med såväl individens
som verksamhetens behov. Därför skall
varje verksamhet ha en, för alla, väl-
känd verksamhetsplan med mål.
Medarbetarna måste ges ansvar och
delaktighet genom regelbundna med-
arbetarsamtal och individuella kom-
petensutvecklingsplaner.

Medarbetarsamtalets betydelse är
en av de tankar, som en arbetsgrupp
inom Läkarförbundet för fram, i ett för-
slag till hur läkarnas fortbildning skall
kunna förbättras. Programmet, som
kallats »Bättre fortbildning i fyra steg»,
kommer inom kort att remitteras till
förbundets samtliga delföreningar. 

För att möta, inte minst, professio-
nens egna krav på väldokumenterad
kompentens föreslås också i program-
met en »loggbok» för individuell doku-
mentation av fortbildningen. För att sti-
mulera utveckling av fortbildningskli-
matet föreslås att det utvärderas, i likhet
med specialistutbildningen idag, ge-
nom SPUR-liknande inspektioner.

Ett annat viktigt steg för att för-
bättra läkarnas framtida kompetens-
utveckling är Läkaresällskapets och
Läkarförbundets gemensamma förslag
till ett »Läkarnas utbildningsinstitut».

Ett institut som skall vara ett administra-
tivt och organisatoriskt stöd till sektio-
nernas och specialitetsföreningarnas
arbete med att utveckla och kvalitets-
granska den externa utbildningen, såväl
underläkarnas SK-kurser som specialis-
ternas fortbildningskurser. Utbildnings-
institutet, som förankrats inom respek-
tive organisation, är ett utmärkt exempel
på det förtroendefulla och konkreta sam-
arbete som bedrivs mellan professionens
två organisationer. Förslaget har idag
kommit så långt att det kan presenteras
för Landstingsförbundet och Social-
departementet, vars delaktighet är viktig
för ett framgångsrikt projekt.

Förslagen till bättre fortbild-
ning och ett utbildningsinstitut är tec-
ken på professionens fortsatta ansvar
för sin egen kompetensutveckling.
Det är nu dags för arbetsgivaren att
ta sitt ansvar för ett verkligt
lärandeklimat
inom hälso-
och  sjukvår-
den, Sveriges
mest kun-
skapsintensiva
verksamhet. 
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