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medlem

Kompetensutveckling  
för bakjoursansvariga 
Att vara bakjour i dag är ett krävan-

de uppdrag. Förutom att vara den 

högsta medicinska kompetensnivån 

ingår ofta att under kvällstid, nätter  

och helger ta ett samlat ledningsan-

svar för verksamheten. Ett ansvar 

med uppdrag att lösa problem med 

begränsade vårdplatser och brist på 

personal. Att den bakjoursansvariga 

läkaren har den kompetens som 

uppdraget kräver är avgörande för 

att kunna bedriva en patientsäker 

vård.

I många fall är därför kompetenshöjande 
insatser nödvändiga för att klara bakjours-
uppdraget. Arbetsgivaren måste avsätta tid 
och resurser för att bakjoursansvariga lä-
kare ska kunna delta i utbildningsprogram. 
Under senare år har det vuxit fram olika 

former av utbildningar, både i sjukvården 
och inom specialitetsföreningarna. I Lä-
karförbundets nya programskrift ”Kom-
petensutveckling för bakjoursansvariga” 
vill vi ta vara på de erfarenheterna och lyfta 
fram de som inspiration för andra.

Rekommendationer
Några generella krav går inte att ta fram 
för bakjoursutbildningar – förutsättning-
arna variera för mycket. Men i programmet  
ges några allmänna rekommendationer för 
att lyckas: 

Ta fram en tydlig befattningsbeskriv-•
ning inom verksamhetsområdet.

Definiera syftet med utbildningen.•

Gör behovsinventering.•

Ta fram tydliga lärandemål.•

Ställ uttryckliga krav på att arbetsgi-•
varen ska finansiera utbildningen och 
att deltagarna ska få tid avsatt för den. 

På www.lakarforbundet.se 
kan du ladda ner eller beställa 
programskriften.

God jul och gott nytt år 
Från och med den 23 december till och med den 5 januari har vi öppet i med-
lemsrådgivningen vardagar mellan 9–12. Här kan du få rådgivning i frågor som 
rör dina anställningsvillkor. Medlemsadminstrationen har under jul även öppet 
eftermiddagar 13-15 och hjälper dig med frågor om ditt medlemskap

Välkommen att kontakta oss: 
Rådgivningen: medlemsradgivningen@slf.se 08-790 35 10
Medlemsadministrationen: medlem@slf.se 08-790 35 70

Ny skrift
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