
 

 

Bilaga. Aktivitets- och tidsplan för ansökan om statsbidrag för 

2017 för bättre vård vid kroniska sjukdomar. 

 

Delprojekt 1 

Fokusveckor i Primärvård: Metod för Kunskapsbaserad och 

patientcentrerad vård  

Bakgrund och beskrivning av delprojektet 

Fokusveckor utgör en modell för satsning på fokuserad teoretisk och praktisk utbildning för 

implementering av såväl nationella som lokala riktlinjer för individanpassad patientcentrerad 

vård för patienter med vanliga kroniska sjukdomar. Även nya och uppdaterade nationella 

riktlinjer såsom Astma/KOL kommer att studeras och implementeras. 

Fokusveckorna initieras och leds av Primärvården i Region Gotlands egenregi men även 

privata vårdcentraler inbjuds att delta. 

Målet är att prioritera inte bara rätt diagnosgrupper eller segment av patienter utan även de 

mest behövande inom dessa grupper. Fokusveckorna kommer att förstärka processen att 

upptäcka, lära känna och dra nytta av befintliga sökverktyg såsom Cliqview och nationella 

kvalitetsregister. 

Under 2017 blir det även viktigt för Fokusveckorna att integrera och dra nytta av Nationella 

Kunskapsstödet för Primärvård samt PrimärvårdsKvalitet som kommer att installeras på 

Gotland under året. 

Fokusveckorna kräver härmed tydlig planering i samverkan med ledning och studierektor. 

Fokusveckorna kräver även planering av mötestider såsom ”Tiomöte” varje dag då 

läkargruppen samlas på utbildningsvårdcentralen samt uppkoppling med videolänk minst en 

dag i veckan till övriga vårdcentraler för samordning av fokusveckorna.  



Dessutom krävs justering av scheman, fördelning av teoretiska och praktiska 

utbildningsuppdrag bland kollegor. 

Fokusveckorna skall även ha ett pedagogiskt fokus som utvecklar patienternas kompetens för 

att möjliggöra större egenansvar och tillämpad egenvård.  

Metoden Fokusveckor formades under ett par månader i slutet av 2016 men behöver 

vidareutvecklas. Det blev då tydligt att det behövs en extra kraft under en betydligt längre för 

att förbättra, implementera och vidmakthålla metoden. Ambitionen är att metoden skall bli en 

integrerad del i den lärande organisation som är under utveckling inom primärvården på 

Gotland. 

Fokusveckorna vill även knyta an till och dra lärdom av övrigt nationellt stöd som SKL och 

SFAM erbjuder primärvården. Hittills har det saknats tid för sådana kontakter för medarbetare 

och framför allt läkare i klinisk tjänst. 

I Fokusveckornas målsättning ingår även att låta en ST-läkare kliva fram för att i samråd med 

ledningen implementera och utveckla metoden och därmed förkovra sig i sitt eget ledarskap. 

Målgrupp 

Hela vårdkedjan i primärvården inklusive hemsjukvården skall involveras. Den teoretiska 

förkovringen riktar sig huvudsakligen till team med ST-, AT- och handledande läkare som 

organiserats på såväl Gotlands Utbildningsvårdcentral Visby Norr som på landsbygdens 

vårdcentraler. 

Tidsplan 

Delprojektet pågår under 2017 och avslutas senast 2017-12-31. 

Budget 

Projektledare på 25% under 2017 för utveckling och implementering av Fokusveckor i 

Primärvården. 

Lön 0,25 ST-läkare inkl sociala avgifter  190 000 kr 

Resor för samverkan med SFAM och SKL 10 000 kr 

Summa delprojekt   200 000 kr 

 

 



Delprojekt 2 

Start av konsultationsnätverk 

Det nystartade Konsultationsnätverket inom SFAM söker medel med syfte att: 

Bibehålla och vidareutveckla kunskapen om den goda konsultationen; alliansen mellan patient 

och dennes läkare; i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer om delaktighet och Patient lagens 

föreskrift om samråd med patienten.   

Bakgrund och beskrivning av delprojektet 

Vi har en lång tradition inom svensk allmänmedicin för det goda samtalet, mötet patient- 

läkare. Det har närmast blivit en hjärtefråga för specialiteten, något vi delar med våra kollegor 

i Norden och internationellt. Under de senaste 20 åren har intresset växt, mycket tack vare 

professions- specifika konsultationskurser för läkare under specialistutbildning. 

Konsultationskursernas pedagogiska koncept och innehåll är väl förankrad i internationell 

forskning och pedagogik vad gäller s.k. patient/personcentrerat arbetssätt något som är av 

speciell vikt när det gäller kronisk sjukdom och multisjuka. Allmänmedicinska specialitetens 

kunskaper och beprövade erfarenhet i patientcentrering har blivit integrerat och används i den 

svenska läkarutbildningen. 

Mot bakgrund av att Sveriges resultat inom centrala aspekter av patientcentrering är fortsatt 

sämre jämfört med andra länder (se Vårdanalys 2016 ) -  så är ett bibehållande och 

utvecklande av denna kompetens särskilt angelägen särskilt som  Fortbildning av alla slag för  

redan specialistbehöriga läkare är nedprioriterad sedan lång tid .  

Budget 

Vi önskar mot bakgrund av ovanstående medel för att  

1) Hålla en samlande Workshop för det nybildade Konsultationsnätverket en dag i 

december 2017 på Läkarsällskapet. Syfte är att se över material och kursutbud med 

inbjudna kollegor och intresserade. Workshopen dokumenteras och kommer att 

beskrivas i tidningen Allmänmedicin.  

Beräknad kostnad för resor och lunch med ca 25-30 deltagare: 75 000 kr   

2) Sammanställa vetenskapligt och pedagogiskt underlag tillsammans med nuvarande 

kursutbud  i en mindre grupp  ( 4-5 )  och samtidigt anpassa materialet för att lägga 

upp på webb  



Beräknad arvode 5 tkt för 5 kollegor samt resor  lunch 10 tkr  : 35 000 kr 

Summa delprojekt    110 000 kr 

 

Delprojekt 3 

MSF för läkare. En svensk version av General Medical Councils Multi 

Source Feedback-enkäter.  

Sammanfattning 

Delprojektet är en fortsättning på delprojekt utfört under 2016 med bidrag från medel från 

Socialstyrelsen för förbättrad vård för kroniska sjukdomar. Planerade mål för 2016 

uppnåddes. För att fullfölja projektet fram till oktober 2017 beräknas budget till 211 000 kr 

inklusive sociala avgifter.  För detta kan vi fortsätta implementering, korrigera buggar, bygga 

en referensdatabas, utveckla svarsrutiner och fånga deltagar-upplevelser samt erbjuda gratis 

svarsrapporter, ta fram en manual och färdigställa två rapporter om projektet. 

Bakgrund och syfte  

Work Place Based Assessement (WPBA) med validerade enkäter är metoder som används allt 

mer över hela världen för att främja läkares lärande och förbättra deras kompetens. I nya 

målbeskrivningen har Socialstyrelsen rekommenderat ST-läkare att använda på förhand kända 

metoder av typ WPBA. En sådan metod är multi source feedback (MSF) där även grupper av 

patienter tillsammans med medarbetare får nya möjligheter att ge direkt återkoppling till sina 

läkare i frågor som berör bemötande, information och delaktighet. General Medical Council 

Multi Source Feedback Questionnaire (GMC Q) från England är ett internationellt 

respekterat, validerat MSF-verktyg där fler än 10 000 engelska läkare fått feedback från 

patienter och medarbetare genom enkäter. GMC Q bygger på god medicinsk praxis inom fyra 

huvudområden:  

1. Kunskaper, färdigheter och genomförande.  

2. Patientsäkerhet och kvalitet 

3. Kommunikation, partnerskap och lagarbete.  

4. Att behålla förtroendet i relationer till patienter och kollegor genom att agera med 

ärlighet och integritet.     



De fyra områdena berör i större eller mindre omfattning majoriteten av delmålen i vår nya och 

gamla målbeskrivning och är i linje med Socialdepartementets mål om att öka patientsäkerhet 

och vårdkvalitet för multisjuka äldre. Allmänläkaren står för kontinuitet och har en 

samordnande roll ur ett patientcentrerat perspektiv i en allt mer högspecialiserad sjukvård 

med utbytbara specialister där patienternas individuella, ibland komplexa och långsiktiga 

vårdbehov kan glömmas bort bland de sjuka organen och diagnoserna.  

Sverige saknar tillförlitliga och validerade MSF verktyg för feedback. Akademiskt 

primärvårdcentrum i Huddinge har sedan hösten 2014 genomfört ett utvecklingsprojekt med 

syfte att ta fram en svensk validerad och primärvårdsanpassad version av GMC Q för ST-

läkare som bygger på frivillighet och anonymitet. 

Metod och resultat 2016 

En blandad metod användes. Vi har genomfört översättning/återöversättning av de tre GM Q 

frågeformulären mellan engelska och svenska med hjälp av av professionella översättare. En 

blandad metod användes. I en första översyn, anpassades de översatta enkäterna genom 

diskussioner i en referensgrupp av 11 allmänmedicinska studierektorer. Inspelningar från 108 

respondenter i 16 fokusgrupper och 33 individuella intervjuer med patienter, läkare och övrig 

personal transkriberades och analyserades med kvalitativ innehållsanalys. Detta resulterade i 

en ny svensk reviderad version av de tre frågeformulären där vi tagit bort och omformulerat 

frågor. För att bättre kunna fånga upp allmänmedicinska kärnområden har följande frågor 

lagts till: 

 Ger patienten möjlighet att prata om sin oro och rädsla 

 Patientcentrerat arbetssätt 

 Värnar om kontinuitet i patientrelationer 

 Innehållsanalys av det transkriberade materialet pågår och beräknas vara avslutat innan 

sommaren 2017.  

I den kvantitativa delen där datainsamling avslutades 31 mars 2016, har totalt 752 reviderade 

enkäter besvarats. En psykometrisk analys med explorativ och konfirmatorisk faktoranalys, 

beräkning av Cronbach’s Alfa är genomförd. Den Svenska versionen av enkäterna visar god 

reliabilitet och liknande faktorladdningar som det engelska originalet enligt exploratorisk 

faktoranalys i SPSS. I den konfirmatoriska faktoranalysen kunde vi anpassa data till två 

modeller utifrån konceptet god medicinsk praxis. En modell för medarbetar-relaterade frågor 



med fem faktorer som passade både ST-läkare och medarbetare och en modell för 

patientrelaterade frågor med två faktorer.  

Arbete med två rapporter pågår och beräknas bli klara under våren 2017.  

Implementering 

Tack vare bidrag från SFAM i juni 2016 har vi kunnat genomföra viktiga delar av projektet 

MSF för läkare.  Se tidigare redogörelse. Det mesta av arbetet med detta projekt beräknas 

vara avlutat till sommaren 2017. 

I samarbete med studierektor Thomas Marmolin har vi skapat en testversion av MSF för 

läkare på ST-forums webbserver där ST-läkare och specialister i allmänmedicin och även i 

andra specialiteter kan testa instrumentet genom webb- och pappersenkäter och erbjuder 

gratis rapporter tills vidare. Länk: http://survey.stforum.se/ Från september till den 21 

december hade 55 läkare anmält sig till testversionen av MSF för läkare och samlat svar från 

332 medarbetare och 423 patienter. Konfidentiella svarsrapporter har skickats ut till flera 

läkare. Länk till MSF för läkare finns sedan i slutet av december på SFAM:s hemsida. 

http://sfam.se/foreningen/s/st-lakare 

Med fortsatta SFAM bidrag 2017 kan vi samla ytterligare data via ST-forums webbserver för 

att bygga upp en större referensdatabas, fånga upp användarnas upplevelser av metoden,  

publicera två rapporter, utveckla och erbjuda svarsrapporter utan kostnad ännu en period samt 

testa funktionalitet och buggar mm. Medel för en deltidssekreterare behövs för att skicka ut 

rapporter och skriva in enkätsvar från patienter. I samarbete med Stockholms 

allmänmedicinska studierektorer pågår arbete med att ta fram en tolkningsmanual som kan 

användas av ST-läkare och handledare. Vi behöver även tid att undervisa handledare hur 

återkopplingen från patienter och medarbetare kan hanteras i handledningen. 

Målgrupp 

ST-läkare och specialister i allmänmedicin. Metoden är även tillgänglig för andra specialiteter 

via ST-forum. 

Tidsplan 

Projektet planeras avslutats senast oktober 2017. 

Budget 

http://survey.stforum.se/
http://sfam.se/foreningen/s/st-lakare


Projektet har fram till sommaren 2016 varit ofinansierat och byggt på delvis ideellt arbete. 

Utdelade medel har delvis täckt kostnader för tidigare utfört arbete. Planerade aktiviteter har 

genomförts och resultat har visats. Budget för 2017 beräknas till 175 TK brutto och 211 TK 

inklusive sociala avgifter.   

Budget 

Lönekostnader  195 810 kr 

IT-kostnad, licenser, publikation  20 000 kr 

Summa delprojekt  215 810 kr 

 

Delprojekt 4 

Progresstest Fas II 

Syfte 

Syftet med delprojektet är att utarbeta en struktur för återkommande teoretisk utvärdering av 

kunskaper i allmänmedicin enligt progresstestmetoden.  

Bakgrund och beskrivning av delprojektet 

Delprojektet är en fortsättning på delprojekt som utförts under 2016 med bidrag från 

Socialstyrelsen för förbättrad vård vid kroniska sjukdomar. Återkommande kunskapstester i 

form av progresstest används internationellt för att få överblick över kunskapsutveckling hos 

enskilda läkare under specialiseringstjänstgöring. Kunskapstester är efterfrågade under 

specialisttjänstgöringen i allmänmedicin, av ST-läkare och handledare, för att kunna få 

feedback om kunskapsutveckling. Svensk förening för allmänmedicin (SFAM) genomför ett 

pilotprojekt med målsättning att ta fram ett progresstest för ST-läkare i allmänmedicin i 

samarbete med teamet bakom kunskapsstödet Medibas. 

Målgrupp 

I första hand ST-läkare i allmänmedicin. I andra hand ST-studierektorer. 

Tidsplan 

Ett test skall finnas på plats, genomgånget och utvärderat av testgrupp, med slutleverans 

senast 2017-06-16 



Status i delprojektet 

Under 2016 har en betaversion av Progresstestet (pilottest) tagits fram i lärportal/LMS 

(Totara) och produktion av pilottest-frågor har påbörjats. En styrgrupp har etablerats och 

diskussion kring fokus för utvärdering inletts. Tillvägagångssätt kring etablerande av 

testgrupp har fastställts.  

Återstående aktiviteter till slutleverans 

Under våren 2017 kompletteras ytterligare frågor till frågebanken och dessa kvalitetssäkras av 

en särskilt tillsatt gruppering inom SFAM. En grupp om 30-50 ST-läkare genomför pilottestet 

och anslutande utvärdering. Teststruktur och teknisk plattform justeras utifrån resultat av 

utvärdering. Intern utvärdering av projektet och planering av vidare arbete genomförs. 

Budget 

SFAM 

  Tidsåtgång (tim) Kostnad (sek) 

Kvalitetssäkring av frågor (lönekostnader) 20 16 000 

Produktion av kompletteringsfrågor (lönekostn) 30 24 000 

Styrgruppsarbete (OH-kostnad) 8 6 400 

Utveckling/uppföljning av utvärdering 

(lönekostn) 6 4 800 

  64 51 200 

 

Medibas 

Produktion av testfrågor (lönekostnad) 46 36 800 

Administration av testgrupp (OH-kostnad) 14 11 200 

Utveckling/uppföljning av utvärdering 

(lönekostn) 16 12 800 

Övergripande samordning/projektledning (OH-

kostn) 28 22 400 



Vidareutveckling av teststruktur utifrån 

utvärdering (IT-utv) 20 16 000 

Vidareutveckling av LMS utifrån utvärdering 

(IT-utv) 52 41 600 

  176 140 800 

 

Summa delprojekt     192 000 kr 

 

Delprojekt 5 

Utveckling av fortbildningssida, utbildningskatalog och webbplattform  

Bakgrund och beskrivning av delprojektet 

Delprojektet är en fortsättning och vidareutveckling av det arbete som påbörjats med SFAM:s 

hemsida och fortbildningsportal under 2016. Hemsidan är under omarbetning för att den del 

som motsvarar fortbildningssidan ska bli tydligare och mer användbar för allmänläkare. 

SFAM vill utveckla Utbildningskatalogen. Där ska kurser som är relevanta för allmänläkare 

publiceras. Vilken kurgivare som helst som erbjuder en sådan kurs kan ansöka om att få lägga 

upp kursen i Utbildningskatalogen. Kursgivaren kan också begära att få kursinnehållet 

granskat av en av SFAM utsedd allmänläkare som är van kursgranskare. Granskningen sker 

mot en mindre avgift för kursgivaren och om kursen godkänns får den en stämpel av SFAM 

att den håller tillräckligt hög allmänmedicinsk kvalitet. 

Utbildningskatalogen behöver vidareutvecklas IT-tekniskt för att det ska vara lättare att 

utifrån olika sökkriterier hitta rätt typ av kurs som den enskilda allmänläkaren har behov av. 

Genomförda utbildningsaktiviteter kan registreras med s.k. CPD-poäng vilket är en hjälp för 

allmänläkaren att bokföra för sig själv och för sin arbetsgivare att hen har deltagit i en viss 

omfattning av utbildningsaktiviteter. 

I anslutning till detta vill SFAM utveckla en webbplattform, där enskilda 

fortbildningsaktiviteter kan använda sig av plattformen för att administrera fortbildningen och 

för allmänläkarna som deltar i aktiviteten att komma åt kursmaterialet. Exempelvis kan 

delprojekt 3 i denna ansökan, Start av konsultationsnätverk, vara en lämplig 

fortbildningsaktivitet att hantera via en webbportal. 



Att utveckla en fortbildningssida med utbildningskatalog och andra tillhörande 

fortbildningsaktiviteter, kräver sakkunskap om vad fortbildningsakviteterna innehåller och 

vad allmänläkare behöver i sin fortbildning. Därför önskar SFAM anställa en delprojektledare 

på deltid motsvarande 20 % tjänst under perioden 1 maj-31 december 2017. 

Delprojektledaren ska vara en ST-läkare eller specialist i allmänmedicin med fallenhet för IT-

utveckling. En kortare utbildning i webbadministration kan behöva ordnas för 

delprojektledaren. Extern hjälp med IT-utveckling kommer också att behövas. 

Syfte med delprojektet 

Att öka tillgängligheten och kvaliteten för fortbildning för allmänläkare. 

Målgrupp 

I första hand specialister i allmänmedicin och i andra hand ST-läkare i allmänmedicin. 

Budget 

Lön delprojektledare 20 % maj-dec 2017, inkl. soc. avgifter 152 000 kr 

Utbildning för delprojektledare   20 000 kr 

Webbportal     70 000 kr 

IT-utveckling    300 000 kr 

Summa delprojekt    542 000 kr 

 

Delprojekt 6 

Stödja primärvårdens medarbetare i arbete med lokala tillägg och 

anpassningar och arbete med för förvaltning och utveckling Nationella 

kunskapsstödet 

Bakgrund och beskrivning av delprojektet 

Under 2017 kommer ett nationellt kliniskt kunskapsstöd att finnas tillgängligt för hela 

primärvården i Sverige. Det sker på gemensamt initiativ från samtliga landsting och regioner 

och syftar till att möta behovet av ett lättillgängligt, uppdaterat och multiprofessionellt 

förankrat kunskapsstöd anpassat för primärvårdens vardagsbehov. 



Nationellt programråd Primärvård med verksamhetsföreträdare för primärvården utsedda av 

respektive sjukvårdsregion, har fungerat som referensgrupp i arbetet.  

Inledningsvis används texter från några av de mest omfattande kunskapsstöden som redan 

finns inom Region Jönköpings län (plus.rjl.se/fakta), Stockholms läns landsting (viss.nu) och 

Region Skåne (vardgivare.skane.se/vardriktlinjer). De har alla liknande uppbyggnad, riktar 

sig huvudsakligen till primärvården och är skapade av multiprofessionella författargrupper i 

samverkan mellan primärvård och den specialiserade vården. Kliniska kvalitetsdata från 

PrimärvårdsKvalitet kommer att lyftas in i kunskapsdokumenten under särskild rubrik. Man 

kan på detta sätt enkelt följa upp sin egen verksamhet inom det aktuella området. 

Lokala tillägg och anpassningar  

Förutom gemensamma kunskapstexter ska varje landsting kunna göra lokala tillägg och 

anpassningar så att kunskapsinformationen stämmer överens med lokala rutiner som 

exempelvis remissriktlinjer, vårdnivåer eller läkemedelsval. Detta görs via en 

mottagarorganisation på landstingsnivå som får det yttersta ansvaret i fråga om lokal 

samverkan och beslut kring vårdnivåer och uppdrag. För arbetet med lokala tillägg och 

anpassningar kommer företrädare för den lokala primärvården att engageras. 

Ansvaret för förvaltning och utveckling  

Ansvaret för förvaltning och utveckling av de nationella kunskapsdokumenten fördelas 

solidariskt mellan landsting/regioner genom bemanning av tvärprofessionella ämnesgrupper 

bestående av företrädare från primärvård och sjukhus. 

Uppdraget är att förvalta och utveckla ett praktiskt, tillgängligt, uppdaterat och evidensbaserat 

kunskapsstöd för den kliniska vardagen genom att ta fram, uppdatera och utveckla 

kunskapsdokument i samverkan med nationella programråd och andra nationella expert- och 

kompetensgrupper, att företräda primärvården och ämnesområdet i utvecklingen av nationella 

riktlinjer, mål och kvalitetsindikatorer samt i interna och externa kontakter om diagnos- och 

behandlingsrekommendationer, inklusive dialog med berörda patientföreningar. 

För att stödja primärvårdens medarbetare i arbete med lokala tillägg och anpassningar och 

med arbete med för förvaltning och utveckling Nationella kunskapsstödet planerar SFAM att 

ordna fyra regionala mötesplatser/workshops för kunskaps- och erfarenhetsutbyte för 

primärvårdens medarbetare samt skapa virtuella nätverk för kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

Målgrupp 



Allmänläkare samt andra vårdprofessioner inom primärvården. 

Tidsplan 

Workshops genomförs under hösten 2017. 

Budget 

Per workshop: 

Lokal   5 000 kr 

Förtäring   15 000 kr 

Resor   10 000 kr 

Lönekostnader arrangör  45 000 kr 

Summa per workshop   75 000 kr 

Summa delprojekt 4 workshops 300 000 kr 

 

Delprojekt 7 

Podcast: Inspelning och spridning av fortbildningsaktiviteter 

Bakgrund och beskrivning av delprojektet 

Som en del i projektet för förbättrad vård vid kroniska sjukdomar vill ST-rådet inom SFAM 

starta en podcast för och av allmänmedicinare.  Vår tanke är att podcasten ska fungera som 

diskussionsunderlag, som en fördjupning eller som bara en ”teaser” som man kan lyssna på 

tillsammans på läkarmötet eller på väg till eller från jobbet om man så vill. SFAM gör en 

mängd aktiviteter under året som belyser nya arbetssätt, fortbildningsmodeller, best practise 

och lärdomar m.m. som i första hand sprids till de som fysiskt deltar i aktiviteterna. Med hjälp 

av podcasts kan dessa fortbildningsaktiviteter spridas till många fler. Det genomgående temat 

är självklart vård av patienter med kroniska sjukdomar. Vår målsättning är att oavsett var man 

befinner sig i sin allmänläkarkarriär ska känna sig lockad av formatet som är ett lättillgängligt 

och okomplicerat sätt att ta sig till ny information.  

För att uppnå en större spridning och ökat nyttiggörande behöver man dokumentera 

aktiviteterna samt skapa god kommunikation av dessa. Dokumentationen sker i form av 

intervjuer, goda exempel, podcast, filmer och användandet av webben där all dokumentation 

struktureras och taggas.  



Aktiviteter som skall genomföras och dokumenteras 

 SFAM:s allmänmedicinska kongress 26-28 april 2017 

 ST-dagarna sep 2017 

 Nationella kvalitetsdagen Podcast nov 2017 

 6 st temabaserade podcast 30-40 min/pod 15 st goda exempel från Kongressen, ST-

Dagarna, Nationella Kvalitetsdagen  

 3 filmer om fortbildningssatsningen, en övergripande film samt 2 st kortare om hur det 

tas emot i praktiken.  

Målgrupp 

ST-läkare och specialister i allmänmedicin, samt andra läkare verksamma i primärvård. I viss 

mån även verksamhetschefer i primärvård. 

Tidsplan 

Inspelningarna sker vid olika planerade SFAM-aktiviteter under våren och hösten 2017. 

Budget 

Kostnad för 6 avsnitt à ca 30 min: 

Lönekostnader ST-läkare (planering, inspelning)  43 200 kr 

Reskostnader     10 000 kr  

Inspelningskostnad (redigering och studio, extern tjänst) 401 250 kr 

Summa delprojekt    454 450 kr 

 

Delprojekt 8 

Utveckling av lokal fortbildning 

Bakgrund och beskrivning av projektet 

SFAM har för avsikt att fortsätta projektet Utveckling av Lokal Fortbidlning (ULF) som 

syftar till att utveckla genomförande och uppföljning av fortbildning för specialister i 

föregående år. Projektet är inriktat på kunskapsbaserad vård, patientcentrerad vård samt 

prevention och tidig uppmärksamhet. Syftet är att förbättra de kroniskt sjuka patienternas vård 



genom att förbättra allmänläkarnas kunskaper om att förebygga, tidigt upptäcka och behandla 

kroniska sjukdomar, arbeta patientcentrerat samt att arbeta preventivt. 

Läkare i primärvården arbetar dagligen med patientmöten, Fortbildning om kroniska 

sjukdomar och patientcentrering riktad till dem kan därför ge direkt förbättring för 

patienterna. 

När patientfall diskuteras i den lokala fortbildningsgruppen, FQ-gruppen, bidrar det till den 

kollegiala dialogen på vårdcentralen och till kunskapsutveckling. Det kan dessutom stimulera 

till förbättring av lokala rutiner för omhändertagande av personer med kroniska sjukdomar. 

En stor del av projektet går ut på att vara med och starta upp nya sådana FQ-grupper 

För arbetet i FQ-grupperna utvecklas s.k. SWAMPar (SFAMs webbutbildning i 

allmänmedicin med patientfall. Fem nya sådana studiematerial planeras under året. 

Integrering med PrimärvårdsKvalitet planeras fortsatt samt revidering av en del äldre 

studiematerial. 

Utveckling av en interaktiv webbportal planeras där inloggade medlemmar kan diskutera, 

ladda ned eget utbildningsmaterial mm. Dessutom måste den befintliga hemsidan 

vidareutvecklas för att bli mer användarvänlig och också möjlig att sköta så självständigt som 

möjligt. 

Projektets samtliga delar utgör modeller som är direkt implementerbara i dagens primärvård. I 

ett allmänmedicinskt arbetssätt ingår att utveckla patienternas kompetens och möjlighet att 

aktivt delta i vården. Den principen är genomgående även i projektet. 

Målgrupp 

Primär målgrupp är ST och specialister i allmänmedicin samt verksamhetschefer inom 

primärvården. Sekundär målgrupp är övriga yrkesgrupper inom primärvården samt 

primärvårdens patienter och övriga intressenter. 

 

Tidsplan 

Projektet utförs under 2017 och avslutas senast 2017-12-31. 

Budget 

Lönekostnad FQ-gruppsledare 4 specialister i allmänmedicin 

20 % tjänst maj-dec 2017    622 405 kr 



Lönekostnad koppling Primärvårdskvalitet 

1 specialist i allmänmedicin 10 % tjänst maj-dec 2017  77 801 kr 

Utveckling SWAMP:ar, studiematerial, författararvoden 200 000 kr 

Summa delprojekt    900 206 kr 

 

 

Övergripande kostnader för alla delprojekt 

OH-kostnader 

(lönekostnader, adm kansli, styrelsemöten) 1 125 000 kr 

 

 

Summa ansökta medel för hela projektet 4 039 466 kr 


