
L ÄK ARYR K E T – EN KONT IN U ER L IG PROFESS IONELL U T VECK L ING 

10

Fortbildning är ett ord som används i två betydelser:  
a) individens fortsatta lärande med relevans för upp-
gifterna, egen professionell utveckling, 
b) aktiviteter som bidrar till sådant lärande, sådant som 
görs för att främja den professionella utvecklingen i form 
av kurser, dataprogram, föreläsningsserier etc.
   Vi använder här ordet i båda dessa betydelser, dels för 
att betona fortbildningens relevans för enskilda läkares 
insatser i hälso- och sjukvården (betydelse a), dels för 
att betona vikten av att det finns kvalificerade resurser 
tillgängliga för läkarna att använda sin kunskaps- och 
kompetensutveckling (betydelse b). I dagens snabba 
utveckling av medicinsk vetenskap och hälso- och sjukvår-
dens organisation är fortbildning efter uppnådd specia-
listkompetens i strukturerad form en nödvändighet för 
kvaliteten i den medicinska verksamheten. Fortbildning 
har blivit ett alltmer självklart stöd för klinisk verksamhet 
(”produktionen”) på ett liknande sätt som forskning och 
utvecklingsarbete, handledarskap och förbättringsarbete, 
teknisk och ekonomisk service med mera är nödvändiga 
förutsättningar för vårdarbetet. 
   Behov och inriktning av fortbildning varierar kraftigt 
mellan personer, arbetsmiljöer och specialiteter. Det finns 
därför en mångfald vägar för läkares kompetensutveck-
ling. Idealt uppstår en fortbildningskultur så att tid och 
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del av läkares kontinuerliga kompetensutveckling.  
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ekonomiska medel på ett självklart sätt anslås för läkarnas 
fortbildningsaktiviteter. Verksamhetschefer kan exempel-
vis stimulera till användning av olika former av ömsesidigt 
mentorskap, så att medarbetarna kan stödja varandra i 
fråga om kontinuerlig kompetensutveckling  
   I verksamheten som specialist beror den fortsatta kom-
petensutvecklingen på de krav som ställs i den speciella 
funktion som den enskilde läkaren har (figur 2). Den 
kommer därför att skilja sig inom varje enskild specialitet 
beroende på vad läkaren arbetar med som specialist. För 
att varje läkare ska svara mot de krav som ställs i aktuell 
verksamhet krävs ständig fortbildning (enligt den eng-
elskspråkiga benämningen continuing professional develop-
ment). 
   Det gäller såväl återkommande som tillkommande 
arbetsuppgifter som till exempel forskning, kvalitetsarbete, 
förbättringsarbete, chefskap, handledaruppdrag, kursle-
darskap, förebyggande arbete, samarbete med samhällsor-
gan som socialtjänst, skola, flyktingmottagning med mera. 
   I workshops och i olika former av ömsesidigt mentor-
skap kan läkare som en del av sin fortbildning och fortsatta 
kompetensutveckling utveckla sin etiska medvetenhet, 
ompröva värderingar och rutiner för diagnostik och be-
handling samt utveckla förmågan att fungera i situationer 
som utmärks av osäkerhet och mångtydighet.
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4.1 Ansvar
Ansvaret för kompetensutveckling ligger på enskilda 
läkare, på vårdteam och enskilda verksamheter.  
Arbetsgivare och chefer på olika ledningsnivåer i hälso- 
och sjukvården gör den möjlig och ställer resurser till 
förfogande. 
   Svenska Läkaresällskapet har ett särskilt ansvar för 
att tillhandahålla ramar och ge stöd och incitament för 
lärande. SLS erbjuder även lärandeaktiviteter inom sina 
kärnområden.
   Ansvaret för att all personal i en vårdenhet har adekvat 
kompetens ligger på verksamhetschefen. 
   Ansvaret för att verksamhetscheferna har adekvat 
kompetens ligger hos sjukhuschefer och primärvårds-
chefer (och motsvarande i vård och omsorg utanför 
sjukhusen). 
   
4.2 Bedömning av kompetensutveckling
Mot bakgrund av den individuella kompetensprofil, 
baserad på verksamhetens krav och karaktär, som den 
specialistkompetente läkaren utvecklat är bedömningen 
av kompetensutvecklingen mera komplex än beträffande 
den grundläggande utbildningen och ST. Det finns en 
mångfald vägar för läkares kompetensutveckling. Hur 
ändamålsenliga de är hänger samman med vilken fort-
bildning som enskilda läkare har behov av. 

Det kan i kollegial samverkan bli fråga om genomgång 
av journalhandlingar, operationsberättelser och andra 
dokument, data från kvalitetsregister samt ömsesidig 
medsittning. Detta kräver dock betydande arbetsinsatser 
och resurser.  

Istället för att med poängsystem mäta uppnådd kompe-
tens, föreslår SLS därför istället att man skapar rutiner 
för dokumentation och bedömning enligt portföljmeto-
den. Genom att utgå från den enskilde läkarens behov 
och önskemål men också från verksamhetens behov av 
kompetensutveckling och förbättrade resultat kan en årlig 
fortbildningsplan ta form. Den bör också ha en förankring 
i analyser av verksamhetens kvalitet, styrkor och brister 
samt professionens, samhällets och patienternas bedöm-
ningar.    
   I portföljen dokumenterar läkare själva sin utveckling 
och reflekterar över den. Det är således den kontinuerliga 
fortbildningsprocessen som är central, snarare än de en-
skilda aktiviteterna i sig. Det skulle kunna ske på det sättet
att läkare gör noteringar i digitala formulär om sina fort-
bildningsaktiviteter och reflekterar över sin kompetens-
utveckling i anslutning till arbetsuppgifterna, beskriver 
svårigheter och framgångar och gör bedömningar av vilka 
nya kompetenser som de förvärvat och vilka befintliga 
som de upplevt förbättringar i. Här finns också möjligheter 
att föra in noteringar från kollegial värdering. 

Medverkan från universitetens medicinska fakulteter bör 
utökas och bestå i erbjudanden om utbildningsmoment 
som bidrar till kunskaps- och kompetensutvecklingen. 
Lärosätena kan även bidra med seminarier som ger stöd 
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i arbetet med läkarnas egna målformuleringar och med 
metoder för bedömning av uppnådd kompetens. Univer-
sitetsbaserade specialist- och fortbildningsmoment bör 
liksom i ST ge högskolepoäng.

Portföljmetoden tillämpas redan på sina håll i specialistut-
bildningen. Metoden har visat sig ge struktur åt enskilda 
läkares, vårdteams och verksamhetsområdens fortbildning 
och öka motivationen för kvalificerad kompetensutveck-
ling. Det ingår som ett led i SLS policy för fortbildning 
att stimulera sektionerna att utforma modeller avpassade 
för färdiga specialisters kompetensutveckling inom deras 
verksamheter. I samverkan med sektionerna skapar SLS 
dessutom en organisation för värdering av enskilda läkares 
fortbildningsportföljer med överenskomna intervall.

4.3 Kvalitetssäkring av fortbildning 
För kvalitetssäkring värderar SLS och dess sektioner den 
kontinuerliga fortbildningsprocessen samt fortbildnings-
aktiviteter utifrån deras ändamålsenlighet och effektivitet.
Genom extern granskning av verksamheternas förutsätt-
ningar för fortbildning (struktur och process), kan sam-
manställningar göras av styrkor och svagheter i t.ex.
landsting, vårdområden, kliniker och öppenvårdsmot-
tagningar, förslagsvis enligt Läkarförbundets modell för 
SPUR-inspektioner. Stor hänsyn måste tas till olika behov 
och förutsättningar för fortbildning på olika områden. 
Med SLS modell menar vi att recertifieringsprövning inte 
behövs. Om krav utifrån ändå skulle ställas, kan resultatet 
av granskningen av individuella fortbildningsportföljer 
tillställas berörd myndighet för formellt beslut.
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• Ansvaret för adekvat egen kompetensutveckling 
vilar på den enskilde läkaren.  

• Fortbildningen planeras och genomförs utifrån de 
krav som ställs på enskilda läkare samt deras egna 
behov och önskemål. 

• Ansvar för kompetenssäkring vilar på huvudmän 
och verksamhetschefer. 

• Samverkan bör inledas med lärosätenas medicinska 
fakulteter, framför allt när det gäller utbud av kurser 
och andra lärandemoment, men också beträffande 
utformning av bedömning av läkarnas kompetens- 
utveckling och utvärdering av formerna för denna. 

• SLS tillhandahåller ramar samt ger stöd och incita-
ment för lärande.

SLS SYN PÅ FORTBILDNING
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