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D et är inte bara dagarna 
som blir ljusare och lju-
sare denna årstid. Även 
IPULS går mot ljusare 

tider. Den nye vd:n Björn-Ove 
Ljung är på plats, likaså den nya 
ST-utbildningen och METIS-pro-
jektet. Dessutom finns det ett all-
mänt och ökat intresse för fort-
bildningsfrågor. Tillsammans 
med en mycket kunnig personal 
utgör dessa faktorer en stabil 
grund för nystart av IPULS.

IPULS drivs som ett bolag. 
Ägare är SKL, Svenska Läkaresällskapet och Sveri-
ges läkarförbund. Genom att även Socialstyrelsen 
knutits till verksamheten genom representation i 
styrelsen finns stora möjligheter att arbeta för att 
ett behovsstyrt kursutbud av högsta kvalitet och i 
tillräcklig omfattning finns tillgängligt inom det 
medicinska utbildningsområdet.

Det unika i IPULS verksamhet är målsättningen: 
att i princip samtliga kurser ska jämföras mot en 
kravspecifikation. 

På så sätt kvalitetsgranskas (»VDN-deklareras«) 
kurser innan de får en IPULS-stämpel och läggs in i 
en heltäckande kurskatalog. Tanken är att kunna 
hitta kurser av personligt intresse eller kurser som 
är av intresse för organisationens behov.

För att skapa kurskatalogen är det av yttersta vikt 
att specialitetsföreningarna har inflytande över 
hur denna process går till, samt att de får ett mer-
värde av att kurserna läggs i en gemensam katalog. 
Därför ingår det i nystarten att vi har en öppen dia-
log med specialitetsföreningarna för att tillsam-
mans utveckla IPULS till bästa möjliga nytta.

I nystarten ingår också att fortsätta utveckla sam-
arbetet med läkemedels- och medicinteknisk indu-
stri. För även här gäller att industrin märker ett ökat 
mervärde av verksamheten.

Den nya ST-utbildningen innebär att mer fokus 
hamnar på teoretiska kunskaper. Här har de klassis-
ka SK-kurserna en mycket viktig funktion. Det gäl-
ler inte minst de kurser som är specialitetsöverskri-
dande samt kurser för de nya moment som ingår i 
ST-utbildningen. Inom IPULS finns en unik kompe-
tens i dessa frågor.     

Genom METIS-projektet (Mer teori i ST) 
utvecklas nya pedagogiska utbildningsfor-
mer för ST-utbildningen i psykiatri. Som 
vid all kursutveckling har det gått åt myck-

et kraft och tid initialt. Nu har emellertid »ketchup-
effekten« inträtt. Nya spännande kurser sjösätts en 

Det ljusnar för IPULS

I förra veckan överlämnade ut-
redningen av den kliniska forsk-
ningen sitt slutbetänkande till 
Utbildningsdepartementet. Lä-
karförbundet anser att förslagen i 
huvudsak anger bättre förutsätt-
ningar för att bedriva klinisk 
forskning i Sverige.

Ett positivt förslag är att da-
gens landstingsstyrda universi-
tetssjukhus ombildas till sex uni-
versitetsmedicinska centrum 
(UMC). Dessa skulle ligga i Lund/
Malmö, Göteborg, Linköping, 
Stockholm, Uppsala och Umeå. 
En styrka ligger i att UMC skulle 
ledas av landsting och universitet 
tillsammans. Förslaget innebär 
bland annat att klinisk forskning 
skulle bedrivas i närmare sam-
verkan mellan sjukvård och ut-
bildning. Vad som saknas i dis-
kussionen är en definition av be-
greppet universitetssjukvård. De-
finitionen behövs för att kunna 

göra en tydlig avgränsning gent-
emot övrig landstingsvård och 
övrig universitetsverksamhet.

Bland förslagen märks också en 
fond för klinisk behandlings-
forskning med egen budget. Fon-
dens årliga finansiering rekom-
menderas omfatta 500 miljoner 
kronor. Den kliniska behand-
lingsforskningen är mycket vik-
tig, men i dag eftersatt då den har 
svårt att konkurrera om forsk-
ningsmedel.

Ingen forskning utan forskare. 
Läkarförbundet håller med utre-
daren om att rekrytering och kar-
riär är den enskilt viktigaste åt-
gärden för att främja den kliniska 
forskningen. Det måste till fler 
tjänster där forskning och kli-
niskt arbete kan kombineras för 
att skapa fler karriärmöjligheter. 
Forskningsarbetet måste också 
meriteras bättre vid olika tjänste-
tillsättningar.  n
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Mest ros till förslag om klinisk forskning

efter en. Socialstyrelsen har 
frågat om inte erfarenheterna 
från METIS skulle kunna 
komma alla specialiteter till 
del? IPULS har tagit emot frå-
gan med entusiasm och ska in-
itiera projekt för denna ut-
veckling av teoriundervis-
ningen i samtliga specialiteter.

I framtiden hoppas IPULS 
kunna fortsätta förädla sin 
grundverksamhet när det gäl-
ler att ta fram en kvalitets-
granskad kurskatalog, men 

också vara involverat i utveckling av båda nya och 
gamla kurser, såväl som i den pedagogiska utveck-
lingen 

Sist, men inte minst, står IPULS för utveck-
ling av de IT-system – den plattform – som 
behövs för att samtliga kurser, inom det med-
icinska området, ska finnas enkelt sökbara 

på ett ställe, både för individens önskemål och för 
den behovsstyrda kursverksamhetens skull. En av 
de högst prioriterade önskningarna inom IPULS är 
det så kallade behovsprojektet. Tidigare har det varit 
svårt att kunna utveckla projektet. Nu finns resur-
serna för att genomföra arbetet. Behovsstyrningen 
är verkligen en hjärteangelägenhet för IPULS med-
arbetare. n
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