
461läkartidningen nr 9–10 2013 volym 110

   ■ nyheter

Till dig som 
studerar  
till läkare!

Utmanande 
saklig

Som läkarstuderande är du viktig för 
oss, och jag tror också att Läkartidning-
en kan bli viktig för dig. Därför skickar 
jag ett provexemplar, så att du själv kan 
bilda dig en uppfattning om Sveriges 
 ledande medicinskt vetenskapliga tid-
skrift.  
Vi vill vara ett stöd i dina studier, väcka 
ditt intresse och din läslust. Vi vill också 
ge en bred bild av vad som händer i 
Sjukvårdssverige – inom medicin, sjuk-
vårdspolitik och läkarfacklig verksamhet 
– samt stimulera till debatt.

Vill du fortsätta att läsa Läkartidningen 
efter provnumret? 
Då ska du tacka JA till vårt fina  
erbjudande:
n Är du medlem i MSF betalar du 150:- 
för 12 mån + 3 extra månader gratis.
n Är du inte medlem i MSF betalar du 
1 523:- för 12 mån + 3 extra månader  
gratis.
Mejla dina uppgifter till  
pren@lakartidningen.se

Välkommen  
som prenumerant!

Jonas Hultkvist
Chefredaktör och  
ansvarig utgivare

Nu är det klart att Läkarför-
bundet driver vidare Spur-in-
spektionerna och certifiering 
av fort- och vidare utbildning 
i egen regi. Ett nybildat bo-
lag, LIPUS AB, börjar sin 
verksamhet den 1 mars.

Framtiden har varit oviss för 
IPULS AB efter regeringens 
beslut att flytta administra
tionen av SKkurser till Soci
alstyrelsen. Eftersom SKL 
och Läkaresällskapet, de öv
riga delägarna, meddelat att 
man vill dra sig ur har det va
rit upp till Läkarförbundet 
om den återstående verksam
heten skulle fortgå. Det hand
lar om hanteringen av kurska
talogen, kurscertifiering, 
CMEackreditering samt in
spektioner av STutbildning
en (Spurinspektionerna).

Den tveksamhet som funnits 
har rört ekonomin. Med SK 
kurserna försvann de statsbi
drag som utgjort huvuddelen 
av IPULS finansiering. Sam
tidigt har det funnits en stark 
önskan bland specialitetsför
eningarna att 
verksamheten 
skulle drivas vida
re, och i slutändan 
har nyttan för lä
karkollektivet vägt 
över, säger Kåre 
Jansson, chef för 
Läkarförbundets 
avdelning för poli
tik och profession.

– Kompetensutveckling 
och kunskapsspridning bland 
läkare är en central angelä
genhet för Läkarförbundet 
som professionsorganisation, 
och det här är vårt huvudred
skap för att arbeta med såda
na frågor.

Att IPULS tjänster varit ef
terfrågade har också haft be
tydelse.

– IPULS har haft ett väldigt 
gott renommé, och fler och 
fler kursgivare har valt att bli 
certifierade.

Vid sitt sammanträde i bör
jan av februari fastställde Lä
karförbundets centralstyrel
se ägardirektiv för det nya fö

retaget, som 
får namnet 
LIPUS AB 
– Läkarnas 
institut för 
professionell 
utveckling i 
sjukvården. 
Första mars 
startar verk
samheten, 
som ska finansieras genom 
avgifter för STinspektioner 
och kursgranskning. Tanken 
är enligt Kåre Jansson att 
man under en treårsperiod 
ska se om det går att etablera 
en ekonomiskt bärkraftig 
verksamhet.

En viktig utmaning för det 
nya bolaget blir att förbereda 
organisationen för att vid si
dan av traditionella Spurin
spektioner även kunna åta sig 
större inspektionsuppdrag 
med många specialiteter in
blandade.

– Med den nya ST blev det 
obligatoriskt med extern 
granskning av utbildningen, 
och det är troligt att vissa 

vårdgivare, som 
sjukhus, framöver 
kommer att vilja 
upphandla större 
samordnade in
spektioner. 

För att kunna 
möta en sådan ef
terfrågan gjordes 
2012 en omorgani
sation av IPULS 

med heltidsanställda teamle
dare som skulle leda inspek
tionerna. Den nya organisa
tionen mötte stark kritik, då 
många menade att gräsrot
sengagemanget hotades.

LIPUS kommer nu att sam
la alla Spursamordnare i 
syfte att nå en konsensus om 
hur man ska ställa sig till 
större uppdrag. 

– Vi kommer inte att ha hel
tidsanställda, men vi måste 
hitta en samarbetsform så att 
vi kan leverera inspektioner 
som är attraktiva för dem 
som ska betala, säger Kåre 
Jansson.

Michael Lövtrup

LIPUS tar över  
efter IPULS

Kåre Jansson, 
Läkarförbundet

 »Kompetens-
utveckling … 
är en central 
angelägenhet 
för Läkarför-
bundet.«




