
Denna vecka samlas åter läkare från
hela landet i Göteborg för årets största
fortbildningsaktivitet. Svenska Läkare-
sällskapets Riksstämma är en både
självklar och nödvändig utbildnings-
satsning för och med kåren. Professio-
nen visar att den tar ansvar för vårdens
kvalitet genom att hela tiden arbeta för
kunniga och uppdaterade yrkesutövan-
de läkare.

Även om stämmoprogrammet med
rätta domineras av aktiviteter som om-
fattar den medicinska kunskapskärnan,
är utbudet även stort inom andra områ-
den där vi läkare också behöver ut-
veckla vår kunskap. Det är nödvändigt
om vårdens kvalitet och innehåll ytter-
ligare skall kunna förbättras. Det gäller
inte minst ledarskapet och framtidens
läkarroll men också sjukvårdens orga-
nisation, resurser, prioriteringar och
grundläggande läkaretiska frågor.

Vårdkvalitet, inte minst genom hög
kompetens hos de yrkesutövande läkar-
na, har alltid varit ett vägledande mål
för det aktiva och nära samarbete, som
sedan länge pågått mellan de två läkar-
organisationerna, Läkaresällskapet och
Läkarförbundet. Det är ett samarbete
som bygger på ömsesidig respekt och
förståelse för våra gemensamma med-
lemmars särskilda uppdrag till respek-
tive organisation. 

Den gemensamma styrkan finns
främst genom våra i praktiken delade
specialitetsorganisationer, Läkaresäll-
skapets sektioner och Läkarförbundets
föreningar. Det är deras kunskap, en-
gagemang  och insatser som gjort att
våra gemensamma samarbetsprojekt
blivit verklighet och självklara delar av
vårdens kvalitetsarbete. 

Hit kan räknas inte bara SPUR-in-
spektionerna och ST-utbildningsböck-
erna utan också arbetet i Medicinska

kvalitetsrådet (MKR) med grundläg-
gande medicinska kvalitetskriterier och
den nyligen startade specialitetsvisa
medicinska externa kollegiala kvali-
tetsrevisionen. 

Närmast på tur står den snart färdig-
ställda AT-utbildningsboken, efter mo-
dell från tidigare framgångsrika ST-ut-
bildningsbok. Avsikten med boken är
att ge de unga läkarna och verksamhe-
terna ett bra hjälpmedel att klara AT-
målbeskrivningens höga ambitioner. 

När utbildningsboken, som kommer
att presenteras i början av nästa år, i en
relativt snar framtid förhoppningsvis är
etablerad i verksamheterna kan vi ge-
mensamt börja arbetet med en kvali-
tetsuppföljning av AT-utbildningen, där
SPUR-verksamheten kommer att vara
förebild.

Portalen ronden.se är också ett
samarbetsprojekt med syftet att främja
kunskapsutvecklingen i kåren. Lättill-
gänglig kunskap, som utgår från kun-
nandet i våra specialitetsorganisatio-
ner, i kombination med välfungerande
diskussionsmöjligheter kommer att
kunna bli ett mycket bra stöd. Genom
att under en och samma portal samla så-
väl Läkaresällskapet, Läkarförbundet
och Läkartidningen som alla våra del-
föreningar och sektioner kommer kåren
att få en effektiv mötesplats för kun-
skapsinhämtning.

Läkarorganisationernas samar-
betsprojekt drivs i nära samförstånd
och förankras fortlöpande i respektive
organisation. Ett utmärkt exempel på
detta är att vår gemensamma strävan att
etablera ett utbildningsinstitut för läka-
re nu ser ut att bära frukt. 

Helt nyligen har en arbetsgrupp bil-
dats mellan läkarorganisationerna och
Landstingsförbundet med målet att, un-

der förutsättning av positiva politiska
beslut, nästa år starta Institutet för läka-
res professionella utveckling (ILPU).

Institutets främsta uppgift kommer
att vara administrativt och organisato-
riskt stöd till specialitetsföreningar och
sektioner i deras arbete med att samla,
informera om och kvalitetsgranska ex-
terna utbildningsaktiviteter för läkare.
Det kommer också att samla producen-
ter och andra aktörer med intresse för
läkares fortbildning i ett särskilt råd. 

Rådets uppgift skall bland annat
vara att föra en levande diskussion för
att finna morgondagens former för bäs-
ta tänkbara vidare- och fortbildning, i
enlighet med kårens behov. ILPU kom-
mer också att från och med 2002 överta
huvudmannaskapet för SK-kurserna,
om det förslag som i dagarna presente-
ras av Socialstyrelsen blir verklighet.

Samarbetet mellan läkarorgani-
sationernahar varit framgångsrikt för
professionens villkor och därigenom
vårdens kvalitet. Det finns all anledning
att fortsatt
samarbeta
och nyttja
den styrkan
när vi fram-
över gemen-
samt finner
nya vägar för
att stärka lä-
karkårens
yrkesmässi-
ga villkor
och förut-
sättningar.
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