
läkartidningen nr 47 2006 volym 103 3683

N ästa vecka är det dags för Svenska läkare-
sällskapets riksstämma, denna gång i Gö-
teborg. Årets tema är rörelseorganens
sjukdomar samt klinisk forskning.

Läkares behov av fortbildning har diskuterats liv-
ligt under senare år. Vissa hävdar att läkare deltar i
färre fortbildningsaktiviteter på grund av den s k lä-
kemedelsöverenskommelsen med LIF. Andra menar
att en vanligare orsak till att läkare inte deltar i fort-
bildningsaktiviteter är svårigheten att få ledigt från
den ordinarie verksamheten. 

För Läkarförbundet är fortbildningen en oerhört
viktig fråga att driva, då adekvat fortbildade läkare är
en garant för högkvalitativ sjukvård för patienterna.
Det är arbetsgivarens ansvar att se till att läkarna har
såväl ekonomiska möjligheter som tid för detta. 

För att kunna planera fortbildningen har profession
och arbetsgivare tillgång till IPULS (Institutet för pro-
fessionell utveckling av läkare i Sverige). Där finns
granskade och varudeklarerade utbildningar i en kurs-
katalog, och man kan genom att anmäla sig till »kursbe-
vakaren« få e-post när en kurs som passar ens intresse-
inriktning finns att söka. Ett verktyg för behovsstyr-
ning är också under utveckling i IPULS kansli, under
ledning av dess nye vd, professor Kristian Borg. 

F ör att se vilka effekter den senaste revidering-
en av läkemedelsöverenskommelsen fått, har
Läkarförbundet börjat göra årliga fortbild-
ningsenkäter bland specialistkompetenta lä-

kare, hittills i december åren 2004 och 2005. 
Resultatet av den senaste enkäten visar att läkare i

genomsnitt deltar i nio dagars extern fortbildning, va-
rav 7,6 skett på betald arbetstid. Läkarförbundets mål
är 10 dagar per år, på betald arbetstid. Resultatet kan
således förefalla vara rätt bra, men oroväckande är att
det skiljer sig mycket mellan individer och mellan olika
specialiteter. Av de nio dagarna är i genomsnitt mindre
än en halv dag deltagande på Riksstämman.

För att kunna planera sin fortbildning krävs att
man har en fortbildningsplan, men endast en fjärde-
del av läkarna uppger att de har en sådan, och en
tredjedel uppger att de inte haft utvecklingssamtal
med sin chef. Det är dessutom alltför få läkare som
har dokumenterat sina färdigheter och sin kompe-
tensutveckling. 

Efter nyår kommer Läkarförbundet och Läkare-
sällskapet att lansera Utbildningsguiden och Kom-
petensportföljen. Dessa kommer att bli välkomna
verktyg för planering av läkares fortbildning. På
Riksstämman kommer du att kunna pröva verktyget
för att se hur det fungerar i praktiken. 

Läkarförbundets vision är att framtidens läkare

redan under sin grundutbildning börjar använda
Kompetensportföljen, för att sedan under vidare-
utbildningen (AT, ST) dokumentera uppfyllandet av
målbeskrivningarna. Under resten av sitt yrkesverk-
samma liv kan läkaren sedan kontinuerligt doku-
mentera sin fortbildning. 

På så sätt kan individen själv följa sin kompetens-
utveckling samt använda portföljen vid planering av
sin fortbildning, vid sökande av tjänster samt vid
löne- och utvecklingssamtal.

L äkarförbundet och Läkartidningen kommer
att finnas på Riksstämman i en gemensam
monter, B 06:02. Här kan du prova Kompe-
tensportföljen, träffa representanter från för-

bundets centralstyrelse som svarar på frågor om för-
bundets verksamhet, samt träffa Läkartidningens chef-
redaktör Jonas Hultkvist som gärna tar emot synpunkt-
er på tidningen.

Läkarförbundet och Läkartidningen anordnar och
deltar i flera olika seminarier. På fredagen kommer
den ständigt aktuella frågan om läkares ledarskap
och chefskap att diskuteras i ett par seminarier. På
onsdag kommer representanter för Läkarförbundet
att diskutera en vision för forskning för sjukvårdens
utveckling. På torsdagen ska två regionpolitiker sva-
ra på aktuella frågor om sjukvården på Stora scenen.

Läkarförbundet anordnade förra året öppet hus i
kansliet i Stockholm, vilket blev en succé. Vi gör nu
ett liknande arrangemang i Göteborgs läkarför-
enings lokaler. Här är dock utrymmet mindre, så det
krävs förhandsanmälan på www.slf.se – och först till
kvarn gäller …

ledare Ledarredaktör: Uno Käärik
uno.kaarik@lakartidningen.se
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Kampen för en vettig tillämpning
för läkarna av Arbetstidslagen
måste gå vidare, tiden börjar nu
bli mycket knapp. Trots att det
bara är en dryg månad kvar tills
lagen träder i kraft vet många lä-
kare inte hur arbetstiden kom-
mer att förläggas efter nyår.

Den enda vägen till en bra lös-
ning för alla är att man träffar
kollektivavtal på respektive ar-
betsplats, så att man kan få loka-
la anpassningar av lagen. Detta
krävs dels för att läkare ska få en
rimlig arbetsmiljö med tillräck-
lig vila, dels för att verksamheten
ska fungera.

Frågorna måste lösas lokalt,
men Läkarförbundet arbetar
också intensivt på central nivå

för att förmå Sveriges Kommu-
ner och Landsting (SKL) att ver-
ka för lokala kollektivavtalsför-
handlingar. 

Förbundet har också verkat
genom kontakter med regering-
en och andra politiker samt opi-
nionsbildning riktad till allmän-
heten. Flera viktiga möten äger
rum den närmaste tiden, bl a
med arbetsmarknadsminister
Sven Otto Littorin och SKL. 

Nu måste det hända något
mycket snart om vi ska undvika
kaos i sjukvården efter nyår. Följ
vad som händer på förbundets
webbsida för ATL-frågan:
‹www.lakarforbundet.se/atl›. Se-
naste nytt hittar ni också på Lä-
kartidningens webbplats. LT

Kontaktuppgifter Sveriges läkarförbund: 
www.lakarforbundet.se, E-post: info@slf.se
Telefon: 08-790 33 00, Fax: 08-20 57 18 
Postadress: Box 5610, 114 86 Stockholm 
Besök: Villagatan 5, Stockholm

Kampen om arbetstiderna:

Nu måste det hända något snart!


