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K
valiteten på sjukvården avgörs
till sist av den behandlande lä-
karens kunskaper, omdöme och
skicklighet. Det är därför en

nödvändighet att läkare kontinuerligt
fortbildar sig för att ta del av nya medi-
cinska rön och förbättrade behandlings-
metoder. Att så sker är en angelägenhet
inte bara för den enskilde läkaren utan

för alla med ansvar för kvalitet och sä-
kerhet  i vården.   

Det finns idag stora brister vad det
gäller läkares fortbildning. De senaste
årens ekonomiska åtstramningar har lagt
fokus på produktionen, och det har blivit
allt svårare för läkare att få tid och resur-
ser avsatta för reflektion och kunskaps-
inhämtande. Utbildning, som borde vara
en självklar driftskostnad, ses alltför ofta
som en förmån som kan prioriteras bort.
Läkare har därför för sin fortbildning
blivit alltmer beroende av det utbud som
läkemedelsindustrin tillhandahåller. Lä-
karkåren måste givetvis ha ett utbyte och
ta del av nya kunskaper inom läkeme-
delsområdet, men industrin får aldrig ut-
göra den huvudsakliga finansiären för
läkares professionella utveckling. 

Fortbildningen ska styras utifrån lä-
karens och verksamhetens gemensam-
ma behov och finansieras av arbetsgiva-
ren. Den enskilde läkaren måste också ta
eget ansvar, utifrån sina förutsättningar.
Varje läkare måste därför ha en indivi-
duell fortbildningsplan, som tas fram
och följs upp i årliga utvecklingssamtal.
Ett underlag till en sådan plan, Vägvisa-
ren, har utarbetats av Läkarförbundet
och finns att rekvirera från webbplatsen
‹www.slf.se ›. 

För att underlätta detta arbete har Läkar-
förbundets centralstyrelse nyligen be-
slutat att ta fram ett Internetbaserat do-
kumentationsverktyg. Genom att doku-
mentera sina utbildningsaktiviteter får
läkaren en möjlighet att systematiskt
analysera sin kompetens och sitt utbild-
ningsbehov och blir därigenom bättre
rustad att i samtal med sin chef argu-

mentera för resurser för sin professio-
nella utveckling.

Verktyget ska fungera så att läkaren
får ett samlat elektroniskt bibliotek där
material kan registreras som rör
hans/hennes kompetensutveckling un-
der hela yrkeslivet.  Dokumentations-
verktyget ska vara användbart för alla lä-
kare men i första hand för specialisternas
fortbildning. 

Verksamhetschefer ska, med den en-
skilde läkarens godkännande, kunna an-
vända uppgifter för att få en samlad
överblick över sina medarbetares kom-
petens för att därigenom kunna utveckla
verksamheten.

En förutsättning för kvalitetssäkring. Det
finns från samhällets sida ett berättigat
intresse av att läkare upprätthåller sin
medicinska kompetens. Med ett doku-
mentationsverktyg kan professionen
lägga grunden till ett kvalitetssäkrings-
system, som bygger på en helhetssyn där
lärandemiljö, internutbildning och en-
skilda läkares utbildningsaktiviteter
sammanvägs och kan redovisas. På så
sätt kan vi ställa mer välunderbyggda
krav på att arbetsgivaren måste skapa
goda förutsättningar för ett kontinuerligt
lärande.

Så kan också professionen undvika
att vi får kontrollsystem av den art som
vi ser på flera håll i Europa och USA.
Kontrollsystem som har visat sig bli
både godtyckliga och pedagogiskt sned-
vridande. 

Mycket arbete återstår. Läkarförbundets
uppgift är nu att ta fram ett detaljerat do-
kumentationsverktyg, som är säkert och
enkelt att använda. Det ska utformas så
att det blir den enskilde läkarens ansvar
och egendom, med full kontroll över
andras insyn. Med regelbunden och ge-
nomarbetad dokumentation av fortbild-
ningen kan läkarkåren visa att den upp-
rätthåller sin kunskap och samtidigt krä-
va den självklara rätten till fortbildning,
för att alltid kunna ge patienterna bästa
tänkbara vård. 

turid.stenhaugen@slf.se

❙ ❙ Robert Svartholm i Norrbottens läkar-
förenings styrelse, kritiserar i Norrbot-
tens-Kuriren tidningen för osaklighet i
debatten om akutsjukvården:

»Norrbottens Läkarförening anser att för
att trygga en rättvis och bra sjukvård
krävs en utbyggnad av den decentralise-
rade primärvården, med god tillgång till
egen läkare, sköterskor och annan per-
sonal, nära hemmet. 

Det krävs också en utbyggnad av den
specialiserade sjukvården, med nya ap-
parater, säkra och kunniga opera-
tionslag med mera. Det är möjligt att det
inte går att ha lika många sjukhus med
möjlighet till akut omhändertagande av
alla åkommor i en framtid. Norrbottens
Läkarförening har inte tagit ställning till
antalet akutsjukhus i länet, men frågan
måste kunna diskuteras. 

När nu landstinget står inför dessa
svårigheter vill vi läkare vara med i ut-
vecklingen och delta med vår kompe-
tens och våra erfarenheter vid utform-
ningen av den framtida sjukvården i vårt
län. Att då (den 26 mars) läsa i länets
största tidning om ’Plåster- och piller-
hus’ är förolämpande!« •

Kliniskt och bra?
Även i södra änden av landet diskuteras
akutsjukvården. Kristianstadsbladet
(lib) är oroat av förändringstankarna:

»Landstings- och kommunförbunden
tänker sig en framtid där allt fler akut-
sjukhus läggs ner, där sjukhusvården
specialiseras och där det blir allt vanli-
gare att patienter tas emot i öppenvård
eller får hembesök av läkare eller sjuk-
sköterskor. Det låter kliniskt och bra.
Synnerligen effektivt. Men nedläggning
av akutsjukhus innebär ju i sig att möj-
ligheterna att få vård på vissa orter dras-
tiskt förändras – i en del fall givetvis för-
sämras. Det leder till enorm stress och
oro hos både personal och patienter.

/…/ Stort hopp sätts till primärvår-
den. Har man en fungerande och till-
gänglig primärvård är det utmärkt. Men
så ser verkligheten sannerligen inte ut
på många håll i Sverige i dag. På vissa
orter är det svårt, för att inte säga omöj-
ligt, att komma fram på telefon ens till en
rådgivande sjuksköterska.« •

Dokumentera fortbildning!
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