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medlem

väLkommen på mingeL i StockhoLm 
i samband med Riksstämman bjuder vi in dig som medlem till öppet hus. välkommen att mingla 
över en bit mat och underhållning. Läs mer och anmäl dig: www.lakarforbundet.se/mingel

Läkare behöver  
kontinuerlig fortbildning

Vägen fram till färdig specialist är 
noga reglerad för läkare och det läggs stor 
vikt vid att dokumentera och följa upp att 
uppbildningen är god. Därefter följer ett 
helt arbetsliv då sjukvården och den en-
skilde läkaren gemensamt förväntas kunna 
ta ansvar för att kompetesen upprätthålls 
och fortsätter utvecklas. Tyvärr har det se-
dan länge varit känt att förutsättningarna 
för att lyckas med detta inte alltid finns. 
För att följa upp kvaliteten på läkarnas 

fortbildning genomför Läkarförbundet 
årligen en fortbildningsenkät.

Våra rekommendationer
Läkarförbundet har satt upp konkreta 
mått för vad vi anser är en godtagbar 
standard för fortbildning. Läkarförbun-
det anser att en läkare bör få 10 dagar ex-
tern fortbildning per år och en halv dag i 
veckan bör avsättas för internutbildning 
eller egen fortbildning.

DiAgRAm: Utveckling av mängden fortbildning.

Du böR hA 
•	 en fortbildningsplan.

•	 10	dagar	extern	fortbildning	
per år.

•	1/2	dag	per	vecka	för	intern-
utbildning och egen fortbildning.

Under de år som enkäten har genom-
förts har det inte skett någon förbättring. 
De personer som har svarat att de inte har 
deltagit i någon internutbildning alls anger 
tidsbrist som den största orsaken. Tidsbrist 
har även blivit ett större problem när det 
gäller egen fortbildning.

Viktigt med fortbildningsplan
Nära 30 procent av alla svarande uppger 
att de inte har haft något utvecklingssamtal, 
vilket är en anmärkningsvärt låg siffra. 
Det är en större andel som har utvecklings-
samtal inom offentlig verksamhet än inom 
privat. Enkäten visar att de som har haft 
utvecklingssamtal har cirka en halvtimme 
mer internutbildning i veckan än de som 
inte har haft något utvecklingssamtal. 

De läkare som har haft utvecklingssam-
tal har även i mycket högre utsträckning 
en plan för sin fortbildning. Det faktum 
om man har en fortbildningsplan eller 
inte påverkar mängden fortbildning be-
tydligt. När det gäller extern fortbildning 
skiljer det nästan tre dagar beroende på 
om läkaren har en plan för sin fortbild-
ning eller inte.

Läs mer om enkätens resultat och  
vår åsikt om fortbildning på  
www.lakarforbundet.se

För att kunna erbjuda en vård av hög kvalitet behöver 

läkarna vara välutbildade och kompetenta. 
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