
Mellan 400 och 500 granskade
kurser är realistiskt att klara för
IPULS under 2004. Det anser VD
Magnus Sederholm, som betonar
att det kräver en större uppslut-
ning från fler specialitetsför-
eningar.

❙ ❙ Många föreningar är redan aktiva,
men fortfarande saknas några av de stör-
re specialiteterna helt i samarbetet, vil-
ket ledningen för IPULS ser som an-
märkningsvärt.

IPULS, Institutet för läkares profes-
sionella utveckling, fyller två år den 1
maj och ska enligt planerna helt finansi-
eras av granskningsavgifter efter en tre-
årig uppbyggnadsperiod.

Ägarna – Sveriges läkarförbund,
Svenska Läkaresällskapet och Lands-
tingsförbundet – har skjutit till tre miljo-
ner kronor vardera för att få igång verk-
samheten.

– Min bedömning är att vi med en
hårsmån kommer att klara självfinansi-
ering under 2005, säger Magnus Seder-
holm.

Det kan dock bli aktuellt med en höj-
ning av granskningsavgiften för att få
ekonomin i balans. För närvarande tar
IPULS ut en avgift på 6 000 kronor per
kurs.

Magnus Sederholm vill se en diskus-
sion om verksam-
hetsinriktningen
som är kopplad till
de ekonomiska
målen. En nyck-
elfråga är om
IPULS ska fort-
sätta att ut-
veckla nya
tjänster eller
nöja sig med

att gå in i en
förvaltningsfas.

– Det är en avvägning, och att
snabbt klara ekonomin blir enklare om
vi stannar till och förvaltar det som
byggts upp. Men personligen ser jag
helst att vi fortsätter med nya utveck-
lingsprojekt. Det kan i så fall handla om
att använda IPULS som ett verktyg för
att även behovsstyra utbildningsproduk-
tionen, säger Magnus Sederholm.

Prognos förutsätter avtal
En lanseringsfas av »Läkarnas utbild-
ningskatalog på nätet« inleddes ifjol
höstas och pågår fram till i höst. I slutet

av mars hade 150 kurser – exklusive SK-
utbildningar – registrerats av IPULS,
som därmed ligger några månader efter
lanseringsmålet.

I år tror Magnus Sederholm att upp
till 500 utbildningar kommer till IPULS,
vilket kan jämföras med det totala utbu-
det på närmare 2 000 utbildningar.

Men prognosen förutsätter att det nya
avtalet mellan Landstingsförbundet och
branschföreningarna inom läkemedels-
industrin innehåller skrivningar som gör
det obligatoriskt att lämna utbildningar
till IPULS-granskning.

– Det är många utbildningar som inte
kommer till oss, men det gäller de som
anordnas av specialitetsföreningar och i
sektioner i lika hög grad som läke-
medelsindustrin. Spridningen över fältet
är ganska jämn, och det vi gör nu är att
träffa alla kursproducenter enskilt för att
informera om IPULS.

Även ägarna har engagerat sig aktivt
för att öka kursvolymen. I februari
skickades ett brev ut till sektioner och
specialitetsföreningar med en vädjan
från de tre ägarrepresentanterna om att

fylla den nya utbildningskatalogen med
kurser.

»Stabil grund«
– Ägarna är fast beslutna om att IPULS
ska bli en framgång. Med SK-utbild-
ningarna integrerade i verksamheten och
vår granskningsorganisation fullt ut-
byggd, känns det som att vi skaffat oss
en stabil grund att stå på, säger Magnus
Sederholm.

Vilka satsningar står närmast på tur?
– I juni lanserar vi möjligheten för

svenska läkare att prenumerera på ut-
bildningsinformation via e-post. En
verksamhetschef ska exempelvis kunna
pricka för dels sitt medicinska äm-
nesområde, dels chefsdelen med kurser i
exempelvis ledarskap och kommunika-
tion.

– Ett annat arbete handlar om att inte-
grera SK-utbildningar och övriga vida-
reutbildningar på vår webbplats för att
förenkla för ST-läkare att ta del av kurs-
utbudet.

Fredrik Mårtensson
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Växande kursutbud på IPULS 
Stora specialitetsföreningar saknas dock i samarbetet

Aktuellt och reportage

IPULS gör ett vildvuxet utbild-
ningsutbud mer överskådligt och
kan med sitt kvalitetsarbete få
stor betydelse i en brytningstid
för läkarkårens vidareutbildning.
Det menar Per Wester, professor
i Umeå, som följt uppbyggnaden
av IPULS från nära håll i rollen
som vetenskaplig sekreterare för
Svensk internmedicinsk för-
ening.

❙ ❙ – Vi har fått en situation där läkeme-
delskommittéer i landstingen ifrågasät-
ter utbildningar som produceras av läke-
medelsindustrin och där fortbildning all-
mänt riskerar att få stryka på foten när
sjukvården ser över sina kostnader. Då
krävs det att vi verkligen lyfter fram kva-
litetsfrågorna för att klara en kontinuer-
lig, professionell utveckling, säger Per
Wester.

Han lämnade sitt uppdrag som veten-
skaplig sekreterare för Svensk internme-
dicinsk förening, SIM, i samband med

föreningens fortbildningsvecka i höstas.
SIM-veckan var samtidigt en milstolpe
för IPULS, Institutet för läkares profes-
sionella utveckling, som den första
granskade och godkända utbildningen.

Per Wester följde för SIMs räkning
arbetet med IPULS under flera år:

– Vi har från början sett positivt på
konceptet och även hur det utvecklats
under de här åren. Att utgå från ett antal
kvalitetskriterier för fortbildning tror jag
inte att någon kan invända emot. Det är
ett stöd för utbildningsproducenter och
en kvalitetsgaranti för alla läkare. Även
som föreläsare ställer jag numera krav
på IPULS-godkännande för att medver-
ka, säger Per Wester.

Deltog i pilotstudie
SIM var även en av specialitetsförening-
arna som deltog i den pilotstudie som
gjordes för att mer konkret utveckla
granskningsmodellen i IPULS. Per
Wester är entusiastisk över att det nu
finns en nätbaserad utbildningskatalog

»En kvalitetsgaranti 
för alla läkare«


