
Läkarf örbundets och Läkare-
sällskapets planerade institut för
läkares fortbildning blir snart
verklighet. Landstingsförbun-
dets styrelse beslöt härom veck-
an att gå in som tredje part. 

Efter förestående beslut i Läkarför-
bundets centralstyrelse och i Läkare-
sällskapets nämnd kommer ett första
föreningssammanträde att hållas i slutet
av maj. Institutet för läkares professio-
nella utveckling, ILPU, startar sin verk-
samhet till hösten.

Institutet får emellertid vänta på att
ta över ansvaret för SK-kurserna. Skä-
let är att regeringen vill invänta utveck-
lingen rörande ett familjemedicinskt
institut innan man tar slutgiltig ställ-
ning till Socialstyrelsens förslag att
flytta över SK-kursverksamheten till
ILPU.

Den första viktiga uppgiften för
ILPU blir nu att hitta former för att kart-
lägga, kvalitetsgranska och marknads-
föra fortbildningsutbudet för specialist-
kompetenta läkare. Om allt går som pla-
nerat kan sedan SK-kurserna kopplas
på verksamheten som en fristående men
integrerad del. 

Genom ILPU blir det möjligt att på
ett bättre sätt tillvarata den samlade
kunskap som finns i specialitetsför-
eningar och sektioner. Institutet skall i
kontinuerlig dialog med berörda arbets-
givare, myndigheter och utbildnings-
producenter främja en god fort- och vi-
dareutbildning för läkare. 

Successiv utbyggnad
Tanken är att verksamheten succes-

sivt ska byggas upp och utvecklas i sam-
råd med två viktiga referensgrupper.
Genom det pedagogiska och vetenskap-
liga rådet ska specialitetsföreningar och
sektioner inventera utbildningsbehovet
samt planera och granska den utbild-
ning som ILPU förmedlar och upp-
handlar. 

Genom intressentrådet, med företrä-
dare för grundarna samt i första hand
betydelsefulla producenter av fortbild-
ning, ska ett viktigt forum för dialog om
fortbildningens utformning och inrikt-
ning skapas.

Så snart avtal om institutets bildande
slutits kommer en inbjudan om medver-
kan att gå ut till betydelsefulla produ-
center/intressenter såsom de medicins-
ka fakulteterna, Läkemedelsindustri-
föreningen, Sveriges sjukvårdsleveran-
törers förening, SBU, Apoteket AB
samt läkemedelskommittéerna.

Eget kansli
Institutet ska ha ett litet kansli som

svarar för det löpande arbetet. De tre
grundarna Läkarförbundet, Läkaresäll-
skapet och Landstingsförbundet kom-
mer inledningsvis att svara för viss fi-
nansiering. 

Successivt ska institutet bli själv-
finansierande genom att avgifter tas ut
från de fortbildningsproducenter som
anlitar institutet för information, inne-
hållsdeklaration och kvalitetskontroll
av utbildningsutbudet. Tanken är också
att de statliga medlen för SK-kursverk-
samheten ska öronmärkas och flyttas
över till institutet.

Gunilla Hoffstedt
Läkarförbundets utrednings-
avdelning
gunilla.hoffstedt@slf.se

CS-beslut
i korthet
Läkarf örbundets centralstyrelse

sammanträdde senast den 30 mars.
Mötet dominerades av förberedelser
inför fullmäktigemötet såsom fast-
ställande av verksamhetsberättelse
och -plan samt ekonomisk redovis-
ning och budget. Även ett par nya po-
licydokument behandlades.

Ronden.se. Läkarnätets VD Björn
Bragée redogjorde för den medicinska
portalens ekonomi, besöksfrekvens etc
samt kommande planer. CS beslöt att
utse Eva Nilsson Bågenholm att före-
träda förbundets ägarintressen vid den
kommande bolagsstämman.

2001 års avtalsrörelse. Information
om det träffade landstingskommunala
avtalet samt om alltjämt pågående för-
handlingar lades till handlingarna.

Hälso- och sjukvårdens andel av
BNP. CS diskuterade kansliets utred-
ning som kommer att redovisas inför
bl a förbundets fullmäktigemöte i
maj.

LEG-rapporten. Redovisades en
rapport från Lokalföreningsekonomi-
gruppen (LEG) med förslag till ändrade
principer för förbundets ekonomiska
stöd till den lokala fackliga verksamhe-
ten. CS beslöt att rapporten skall disku-
teras ytterligare vid nästa lokalför-
eningsrepskap. Ett beslut om principer-

na förväntas kunna tas vid CS samman-
träde den 4 maj.

Verksamhetsberättelse och ekono-
misk förvaltning för år 2000 beslöts att
föreläggas fullmäktige för fastställande.

Verksamhetsplan 2001–2003 och
budget 2002beslöts att föreläggas full-
mäktige för fastställande. Medlemsav-
giften föreslås bli oförändrad nästa år.

Proposition om förbundets visioner
och övergripande målbeslöts att läggas
fram inför fullmäktige för ställningsta-
gande.

Program och föredragningslista vid
FM 2001. Årets fullmäktigemöte äger
rum i Göteborg 31 maj–1 juni. CS fast-
ställde dagordningen, med bl a anföran-
de av Kommunförbundets ordförande
Ilmar Reepalu.

Borgensåtagande för lån i SalusAn-
svar Finans AB.Förbundets borgensan-
svar för lån till medlemmar uppgick till
839080 kr vid det gångna årsskiftet. 

Godkännande av stadgar. CS beslöt
att godkänna en mindre ändring av stad-
garna för Svensk förening för anestesi-
och intensivvård.

Vägvisare för 
utvecklings-
samtal
Läkarförbundets uppdaterade vägvi-

sare för utvecklingssamtal finns nu
att hämta på förbundets hemsida
www.slf.se under rubriken utbild-
ning/fortbildning. 

Vägvisaren är ett stöd för den dialog
om fortbildning som ska utgöra en vik-
tig del av utvecklingssamtalet.
• Alla specialistläkare har rätt att få
utvecklingssamtal som leder till en per-
sonlig fortbildningsplan.
• Läkares fortbildning ska synliggöras
• Det ska i verksamheten avsättas tid
och pengar för läkares fortbildning.
• Det måste finnas en dialog mellan
producenter och konsumenter av fort-
bildning.
• Läkares fortbildning omfattar såväl
den medicinska som den sociala, etiska,
organisatoriska och pedagogiska kom-
petensen.
• Varje specialistkompetent läkare
måste ha tillgång till kollegialt stöd och
vägledning i utformningen av sin per-
sonliga fortbildningsplan.
• Genomförd fortbildning ska upp-
märksammas och premieras.
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Institut f ör läkares fortbildning
bildas till sommaren


