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Utbildning

Delegationen för utbildning 
Utbildningspolitik, grund- och vidareutbildning, fortbildning.

Har till syfte att i nära samarbete med SLS föreningar arbeta med frågor av betydelse för den 
medicinska utbildningen



Utbildningsdelegationen

• Jobbar med uppdrag från SLS nämnd samt fullmäktige samt egna initiativ 

• Delegationen består av ledamöter med hög kompetens och stort intresse för 
utbildningsfrågor

• Utgångspunkten för ledamöterna är att arbeta för hela SLS, ej enbart för den egna 
specialiteten
• Arbetet sker i delegationen tillsammans med SLS kansli

• Sker genom att vi är representerade i olika arbetsgrupper, projekt mm inom olika 
myndigheter, utredningar

• Genom svar på remisser och möten / uppvaktningar av  myndigheter och beslutsfattare 
såsom regioner, myndigheter, departement

• Genom samarbete med andra professionsföreningar nationellt och även Nordiskt 
samarbete 



Det livslånga lärandet 

• Från GU över AT, BT, ST och fortbildning av färdiga specialister

• Grundutbildning

• Senaste åren fokus på beslut kring den nya 6-åriga läkarutbildningen

• Nu följa införandet, kvalitet och måluppfyllelse
• Ett exempel är EPA (Enstrustable Professional Activities), vardaglig praktisk sjukvård 

• Dagens tema ingår även i GU



Det livslånga lärandet 

• AT – Eget arbete samt deltar i nationella arbetsgrupper
• Tillräckligt med AT-tjänster 

• Bredda specialiteter som deltar 

• Kvaliteten på AT

• BT – Eget arbete samt deltar i nationella arbetsgrupper
• Tillräckligt med BT-tjänster 

• Mål, innehåll och kvalitet



Det livslånga lärandet 

• ST – Eget arbete samt deltar i nationella arbetsgrupper
• Tillräckligt med ST-tjänster 

• Mål, innehåll och kvalitet

• Studierektorsfunktion

• Tillräckligt med SK/ST-kurser samt kvalitet på dessa
• Pandemins effekter

• Digitalisering av kurser

• Det egna arbetet sker till mycket stor del tillsammans med 
föreningarna



Det livslånga lärandet 

• Fortbildning – Eget arbete samt nationell nivå

• SLS förespråkar en professionsbaserad modell

• Varje läkare har en årlig fortbildningsplan

• CPD

• Dokumenteras i en fortbildningsportfölj 

• SLS medlemsföreningar / sektioner



Programverksamhet och Övriga frågor

• Deltar aktivt i planering och genomförande av SLS programverksamhet

• Certifiering – Idag interventionell radiologi, Seldingersällskapet. SLS arbetar med att 
utveckla konceptet

• Uppdrag att kartlägga frivilliga specialistexaminationer

• Olika löpande frågor från medlemsföreningar mm

Kontakt kan fås via
Hans Hjelmqvist hans@hjelmqvist.com
Susann Asplund susann.asplund@sls.se


