Riktlinjer för fortbildning
-kortversion

Innehåll
•
•
•

Fortbildningens innehåll ska vara anpassat till
läkarens och till verksamhetens behov1.
Läkarens fortbildningsaktiviteter bör utgå från
en personlig fortbildningsplan2.
Fortbildning ska öka motivationen och lusten
att lära1.

Krav på fortbildningsaktiviteter5
•

Vad är fortbildning?
Fortbildning (Continuing Professional
Development) är en livslång, kontinuerlig process i
syfte att vidmakthålla och utveckla de kunskaper,
färdigheter, kommunikationsförmågor och
förhållningssätt som enskilda läkare behöver för
att tillgodose behov hos patienter och samhälle1.

Ansvar
•

•

•

•

•

Fortbildning är ett gemensamt ansvar för
läkare och verksamhetsansvariga och utgör en
naturlig del av den medicinska verksamheten1.
Ansvaret för egen kompetensutveckling vilar
på den enskilde läkaren medan ansvaret för
att skapa förutsättningar vilar på huvudmän
och verksamhetschefer2.
Ansvaret för fortbildning ska återspeglas i
budget, resursfördelning, arbetsmiljö och
schemaläggning1.
I ett vårdvalssystem ska det finnas riktlinjer,
uppföljningssystem och en skriftlig
handlingsplan för medarbetarnas
fortbildning3.
System för kvalitetssäkring av medarbetares
fortbildning ska vara en förutsättning för
ackreditering av vårdenheter i ett
vårdvalssystem3.

•

•

•

•

•
•

Resurser
•

•

•

Kostnader för fortbildning ska betraktas som
en del av hälso- och sjukvårdens investeringsoch driftskostnader1
Varje heltidsarbetande specialist i
allmänmedicin skall kunna avsätta minst tio
procent av arbetstiden för intern fortbildning
och minst tio dagar per år för extern
4
fortbildning .
Inom landstinget/regionen ska finnas tillgång
till läkare med övergripande ansvar för
fortbildningen för specialister i allmänmedicin
(fortbildningssamordnare)4.

Fortbildningsaktiviteter som vänder sig till
allmänläkare ska motsvara ett behov som
utgår från det allmänmedicinska
vardagsarbetet.
En specialist i allmänmedicin ska delta aktivt i
planering och genomförande av den aktuella
fortbildningsaktiviteten, med uppgift att lyfta
fram det allmänmedicinska
kunskapsinnehållet
Arrangör och ekonomi ska redovisas.
Initiativtagare till fortbildningsaktiviteten och
ansvarig kursgivare ska anges. Kursavgift och
eventuell kostnad för kost och logi ska anges.
Eventuella ekonomiska bidragsgivare samt jäv
ska redovisas.
Lärandemål och fortbildningsmetod ska
redovisas. Kursgivarens mål och syften med
fortbildningen ska vara känd av
kursdeltagare, och möjliga att granska och
utvärdera. Den pedagogiska metod som
används ska redovisas.
Målgrupp ska anges, liksom om inbjudan är
nationell eller regional. Kriterier för urval av
deltagare ska anges.
Kursutvärdering bör genomföras och
redovisas. Utvärderingsmetod ska anges.
Produktreklam får inte förekomma under
pågående fortbildningsaktivitet. Kursgivare
ska följa gällande avtal angående medverkan
av läkemedelsföretag och andra sponsorer,
inklusive avtalet mellan Landstingsförbundet
och Läkemedelsindustriförbundet.
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SFAM:s fullständiga riktlinjer för fortbildning finns på:
http://www.sfam.se/foreningen/s/sfamtycker/policydokument

