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SFAM informerar

”Golden Standard” för allmänläkares 
fortbildning i vårdvalssystem

D
etta dokument är avsett att vara ett stöd vid utform-

ning och uppdatering av vårdvalsdokument inom 

primärvården och kan användas som ett underlag 

för huvudmän, beställare, verksamhetschefer och personal 

för att kvalitetssäkra allmänläkares fortbildning. Dokumentet 

är utarbetat av fortbildningsrådet inom Svensk förening för 

allmänmedicin och avspeglar föreningens syn, vilken i alla 

väsentliga delar överensstämmer med fortbildningspolicyn för 

Sveriges Läkarförbund, Svenska Distriktsläkarföreningen och 

Svenska Läkaresällskapet (ref 2-4).

1. Övergripande strukturella förutsättningar

I huvudmannens grundläggande vårdvalsdokument där för-

utsättningar för ackreditering anges (förfrågningsunderlag, 

krav- och kvalitetsbok eller motsvarande) skall det framgå vilka 

strukturella förutsättningar som tillhandahålls de vårdenheter 

som verkar inom vårdvalet. Detta innefattar:

• modell för ersättning av fortbildningskostnader, se punkt 5;

• tillgång till lokalt förankrade regelbundet återkommande 

fortbildningstillfällen inom varje primärvårdsområde, som 

en del av utbudet för intern for tbildning;

• fortbildningssamordnarfunktion.

Exempel:

"Det bör nnas tillgång till regional fortbildningssamordnare 

med uppgift att koordinera regionala fortbildningsaktiviteter, 

stödja verksamhetschefer och enskilda individer samt driva fort-

bildningsfrågor (jfr Studierektorsverksamheten)" (ref 1-4).

2. Förutsättningar för ackreditering av vårdenhet

I huvudmannens grundläggande vårdvalsdokument skall det 

framgå att det av vårdenheterna krävs ett system för kvalitets-

säkring av personalens fortbildning, bland annat innehållande 

en skriftlig handlingsplan för läkares kontinuerliga professio-

nella utveckling (ref 1-4).

Innehållet i handlingsplanen skall beskrivas i form av rikt-

linjer, se punkt 3, antingen som en del av vårdvalsdokumentet 

eller som hänvisning till en särskild bilaga.

3. Riktlinjer för fortbildning: omfattning, kvalitet, rutiner 

och förslag

I riktlinjerna bör nnas föreskrifter och/eller rekommenda-

tioner om:

a) Omfattning och kvalitetsaspekter

• vilken tid som bör avsättas för intern och extern fortbildning

• deltagande i kollegiala grupper

• kvalitetskrav på kurser, konferenser och möten

• hur relationen till läkemedelsindustrin skall hanteras

b) Rutiner på vårdenheten

• utformning av kvalitetssäkringssystem för personalens fort-

bildning

• hantering, utvärdering och revision av fortbildningsplaner

• utformning av kompetensutvecklingssamtal

• hur dokumentation av genomgången fortbildning skall ske

Varför en Golden standard?

Enligt Läkarförbundets enkäter har den tid som allmänläkare 

avsätter för fortbildning successivt minskat. Dessutom saknas 

oftast krav på fortbildning i de dokument som reglerar vård-

enheternas åtaganden i vårdvalssystemet. 

Fortbildningsrådet har, på uppdrag av styrelsen, nu tagit 

fram dokumentet ”Golden Standard för allmänläkares fortbild-

ning i vårdvalssystem”. Det är avsett att vara ett hjälpmedel vid 

utformning av vårdvalsavtal och bör kunna vara av intresse för 

huvudmän, beställare, verksamhetschefer och personal. 

Dokumentet avspeglar SFAM:s syn på fortbildning, vilken 

väsentligen överensstämmer med policyn för Sveriges läkar-

förbund, Svenska Distriktsläkarföreningen och Svenska Lä-

karesällskapet.



STRUKTURELLA FÖRUTSÄTTNINGAR

Specificerad finansieringsmodell

Tillgång till lokala utbildningsaktiviteter

Fortbildningssamordnarfunktion

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ACKREDITERING AV 
VÅRDENHET

Krav på ett system för kvalitetssäkring av 
läkarnas fortbildning inklusive en skriftlig 
handlingsplan
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RIKTLINJER FÖR FORTBILDNING

a) Omfattning och kvalitetsaspekter

•Tid för fortbildning

•Deltagande i kollegiala grupper

•Kvalitetskrav på kurser

•Relation till läkemedelsindustrin

b) Rutiner på vårdenheten

•Utformning av kvalitetssystem för 
fortbildning

•Hantering av fortbildningsplaner

•Utformning av 
kompetensutvecklingssamtal

•Dokumentation av genomgången 
fortbildning ska ske

•Konsekvenser av fortbildning för 
arbetsbördan

•Återförande av vunna kunskaper till 
vårdenheten

c) Förslag

•Minst 10 dagar för extern fortbildning

•Minst 10 % av arbetstiden för intern fortbildning

•Individuell fortbildningsplan

•Möjlighet att delta i kollegial grupp
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EKONOMISKA INCITAMENT FÖR FORTBILDNING

Vårdenheterna ska kompenseras för produktionsbortfall

Exempel på finansiering av fortbildning:

1 Medel för fortbildning ingår i vårdenhetens totala budget, 
verksamhetschefen fördelar pengarna till enskilda individer.

2 Direkt ekonomisk ersättning ges i efterhand till vårdenheten för godkänd, 
genomförd fortbildning (ex: Stockholms läns landsting).

3 Centrala budgetmedel, öronmärkta för individens egen fortbildning, så 
kallade ryggsäckspengar (ex: Region Halland).

4 Målrelaterad ersättning till uppföljningsparametrar och/eller 
kvalitetsparametrar.

SFAM förordar modell 2 och 3.
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UPPFÖLJNING OCH KVALITETSMÅTT

Tid redovisad av individen för 
fortbildning

Andel läkare med giltig 
fortbildningsplan
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