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Läkarnas medicinska kompetens har en 
avgörande betydelse för sjukvårdens kvali-
tet och säkerhet. Som vi alla vet utvecklas 
det medicinska kunnandet ständigt. Därför 
krävs det också kontinuerlig fortbildning. 
Resultatet av Läkarförbundets fortbild-
ningsenkät visar på flera stora, och oro-
ande brister.

Allt fler läkare saknar helt fortbildning 
Antalet läkare som inte har någon intern-
utbildning eller egen fortbildning har 
ökat kraftigt under de senaste fem åren. 
I årets enkät anger en dryg tredjedel av 
läkarna att de inte har deltagit i någon 
internutbildning, eller haft egen fortbild-
ning i form av exempelvis litteraturstudier, 
kunskapsöverföring eller sökande av in-
formation. Läkarförbundet hävdar att det 

Fortbildning borde vara en självklar del av 
läkaryrket. Tyvärr är det inte så.
Allt mindre tid och resurser avsätts till fortbildning. Det visar resultatet 
från Läkarförbundets årliga fortbildningsenkät bland medlemmarna. 
Sedan den första kartläggningen gjordes för sex år sedan har den  
nedåtgående trenden varit tydlig.

måste finnas tid för kollegial dialog och ef-
tertanke i arbetet. Vår målsättning är att 
alla specialistläkare sammanlagt ska kunna 
avsätta minst en halv dag i veckan för in-
ternutbildning och egen fortbildning. 

Stora skillnader mellan specialiteter
Även andelen läkare som uppger att de 
inte alls har någon extern fortbildning 
fortsätter att öka. Hela 15 procent av de 
tillfrågade läkarna svarar att de har noll 
timmar extern fortbildning per år. Det 
genomsnittliga antalet dagar för extern 
fortbildning är 8,1 dagar, vilket är det läg-
sta som observerats sedan Läkarförbundet 
började genomföra fortbildningsenkäten 
år 2004. För att upprätthålla kvaliteten 
och utveckla vården måste det tillföras 
tillräckliga resurser till utbildningar och 

konferenser. Läkarförbundets målsättning 
är att alla specialistläkare ska ha möjlighet 
till minst tio dagars extern fortbildning 
per läkare och år.

Oroande är också de stora skillnader 
som finns mellan olika specialiteter, där 
specialiteter med en stor brist på specialister 
är de som deltar minst i fortbildning. All-
mänmedicin och geriatrik är de grupper 
som har minst extern fortbildning, och 
för dessa specialiteter har det pågått en 
negativ utvecklingen under flera år.

Även ur genusperspektiv finns en ne-
gativ utveckling där skillnaderna mellan 
män och kvinnor ökar. Män ägnar mer 
tid till självstudier jämfört med kvinnor.

I jämförelse med tidigare år är det fär-
re läkare som genomför medarbetarsam-
tal med sin chef. Det innebär att många 
läkare missar ett viktigt tillfälle att följa 
upp, och planera sin framtida kompetens-
utveckling. 

Kvalitetssäkra fortbildningen
För att komma åt bristerna i läkarnas fort-
bildning är Läkarförbundets förslag att 
införa kontinuerlig kvalitetsgranskning. 
En extern inspektionsverksamhet bör 
byggas upp liknande den som idag finns 
för AT- och ST-läkare. I denna kvalitets-
säkring bör det ske en uppföljning av att 
verksamheten följer Socialstyrelsens före-
skrifter för kvalitet och patientsäkerhet, 
liksom även individernas ansvarstagande 
och dokumentation av sin fortbildning.

Diagrammet visar hur stor andel av läkarna som anger att de har noll timmar för 
egen fortbildning, intern fortbildning och extern fortbildning. Utvecklingen de senaste 
fem åren visar tydligt att allt fler uppger att de inte har någon tid för fortbildning. 
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Vill du läsa mer om detta? 

På www.lakarforbundet.se hittar du hela 
resultatet från den fortbildningspolitiska 
enkäten. Här finns även Läkarförbundets 
fortbildningspolitiska program.
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