
     
 

2023-01-16 

Till  

sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson 

s.registrator@regeringskansliet.se 

 

 

 

Förtydliga vårdgivarens ansvar för läkares fortbildning  

 

Med anledning av riksdagens tillkännagivande1 2022-04-27 till den dåvarande regeringen om att se 

över frågan om ett införande av ett krav på - och rätt till - en kontinuerlig fortbildning för personal 

inom hälso- och sjukvården vill vi föreslå regeringen att ge Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur 

till exempel föreskrifter kan förtydligas när det gäller vårdgivarnas ansvar för läkares fortbildning. Vi 

vill även referera till Nationella vårdkompetensrådets rapport Pandemin och kompetensförsörjningen, 

del 2, och rekommendationen att regeringen bör utreda möjligheterna till nationell samordning av 

systematisk och fortlöpande fortbildning för vårdens professioner.2 I den senaste rapporten från 

Nationella vårdkompetensrådet i november 2022, kvarstår rådet vid sina tidigare rekommendationer 

att regeringen bör utreda möjligheterna till nationell samordning av systematisk och fortlöpande 

fortbildning för vårdens professioner, i syfte att skapa likvärdighet, lära av goda exempel och 

möjliggöra kvalitetssäkring.3 

 

Läkaren har ett eget ansvar för sin fortbildning, men vårdgivaren måste göra den möjlig genom att 

skapa utrymme i form av tid och resurser. Av förarbetena till patientsäkerhetslagen framgår att 

vårdgivaren har en skyldighet att tillse att hälso- och sjukvårdspersonalen har rätt kompetens för sina 

arbetsuppgifter. Vårdgivaren har även ansvar för att identifiera medarbetarnas utbildningsbehov och 

ge möjligheter till regelbunden fortbildning och kompetensutveckling.4 Ett par statliga utredningar har 

föreslagit tydligare reglering om fortbildning, men regeringen har inte gått vidare med förslagen. Detta 

framgår av Svenska Läkaresällskapets bifogade utredning Reglering som stöd för läkares fortbildning.  

 

Våra organisationer – som representerar landets samlade specialistläkarkår – ser dock med stor oro på 

att läkares möjligheter till fortbildning försämrats över tid. Enligt Sveriges läkarförbunds 

fortbildningsenkät har läkares tid för extern fortbildning stadigt minskat sedan 2004, särskilt inom 

allmänmedicin och psykiatri. Enkäter visar också att läkares fortbildning minskat ytterligare under 

pandemin.5  

 

Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund vill med detta föreslå att regeringen ger 

Socialstyrelsen i uppdrag att se över hur till exempel föreskrifter kan tydliggöras. Vi menar att 

regeringen även bör ge IVO i uppdrag att utreda hur tillsynen kan stärkas. 

 

Vi önskar ett möte med sjukvårdsministern där vi närmare kan föra fram våra synpunkter på 

frågan om läkares fortbildning och redogöra för de rapporter vi bifogar. Vi tar tacksamt 

 
1 Socialutskottets betänkande 2021/22:SoU14 Kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvården m.m.  
2 Nationella vårdkompetensrådet. Pandemin och kompetensförsörjningen, del 2 (2022:2), s. 16 ff.  
3 Nationella vårdkompetensrådet. Kompetensförsörjning inom primärvården. Slutrapport (2022:5), s. 21 f.  
4 Regeringens proposition (prop. 2009/10:210) Patientsäkerhet och tillsyn, s. 90 och s. 206 
5  ”Läkares fortbildning har drabbats extra hårt”, pressmeddelande 2021-08-30. Sveriges läkarförbunds hemsida 
https://slf.se/pressrum/lakares-fortbildning-har-drabbats-extra-hart-5/   
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emot förslag på möjliga mötestider. Vår kontaktperson är Susann Asplund, susann.asplund@sls.se, tel. 

076/772 2557. 

 

 

 

Med vänlig hälsning  

Tobias Alfvén     Sofia Rydgren Stale  

Ordförande Svenska Läkaresällskapet   Ordförande Sveriges läkarförbund  
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https://slf.se/app/uploads/2021/03/fortbildningsenkat-2020-1.pdf

