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Remissvar: Kvalitetssäkrad fortbildning för alla specialistläkare – ett 
fortbildningspolitiskt program 
 
Svenska Psykiatriska Föreningen, SPF, har av Läkarförbundet ombetts yttra 
sig om remissen Kvalitetssäkrad fortbildning för alla specialistläkare - ett 
fortbildningspolitiskt program. Vi beklagar det sena remissvaret som orsakas 
av att remissen inte nått oss under sommaren. Man vill särskilt få 
återkoppling på om förslaget är relevant för det fortsatta arbetet, speciellt 
med avseende på de utvalda kvalitetskriterierna samt om det bifogade 
europeiska konsensusdokumentet om CPD kan antas. 
 
SPF ser det som mycket välkommet att frågor om fortbildning av specialister 
tas upp i syfte att regleras och kvalitetssäkras. Detta är ett eftersatt område 
och då psykiatrin har stor brist på specialister och enligt Läkarförbundets 
fortbildningsenkät mindre fortbildning än flertalet läkare är dessa frågor 
centrala och av mycket stor vikt för föreningen. Det fortbildningspolitiska 
programmets ståndpunkter kring dessa frågor är för oss mycket relevanta. 
 
Vi anser det bra att programmet bygger på principerna om CPD som enligt 
vår uppfattning ett bättre och mer heltäckande begrepp än CME.  Att arbeta 
enligt CPD-principer är i dag i samklang med internationell utveckling och 
praxis. 
 
Att frågan om säkring av fortbildning vid konkurrensutsättning tas upp är i 
dag enligt vår uppfattning helt nödvändigt.  
 
SPF delar uppfattningen att de medicinska fakulteterna skulle kunna uppfylla 
en mycket större roll i läkarnas fortbildning än vad de gör i dag. 
 
Förslaget om redovisning av planering och rutiner för kompetensutveckling, 
vilket ju som framhålls har författningsstöd, och inspektion av alla 
verksamheter är därför självklart.  
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Utveckling av specialist-SPUR är en mycket angelägen och brådskande 
uppgift, särskilt inom en specialitet med stor vakansproblematik där 
kortsiktiga ”produktionsmål” och köproblematik kan göra att möjligheterna till 
fortbildning blir små. 
 
De föreslagna kvalitetskriterierna anser vi vara adekvata och möjliga att följa 
upp.  
 
Under avsnitt 4.1.5 om den externa fortbildningen framhålls att extern 
utbildning kan ha många olika former och att t ex även auskultation och 
studiebesök är viktiga metoder. Det sistnämnda lämpar sig inte för IPULS-
granskning vilket ju sker bara av mer traditionella kurser; ”föreläsningar”. 
 
Vi tror som förbundet att fortbildningssamordnare; studierektor för 
specialister, är en god resurs för förbättring av läkarnas fortbildning. Detta 
finns redan på flera ställen i Sverige. Att samla ihop erfarenheter från dessa 
ställen för att kunna tydliggöra rollen och arbetsuppgifterna är en viktig 
uppgift. 
 
Vad gäller konsensusdokumentet om CPD håller föreningen med om att det 
är en styrka om man på europanivå kan enas om dessa frågor. Vi anser att 
dokumentet är välskrivet och att det på ett förtjänstfullt sätt täcker in området 
och därför kan antas. 
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