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Motion angående krav på specialister att delta i kontinuerlig fortbildning 
 
Ett stort arbete har gjorts för att strukturera och förbättra ST-läkarnas specialiseringstjänstgöring. 
Efter erhållen specialistkompetens återstår närmare 40 års arbete som specialist. I dag finns i 
Sverige inte några som helst krav på att specialister skall genomgå kontinuerlig fortbildning under 
denna långa tid. Det är tvärtom fullt möjligt att fortsätta att arbeta med enbart de kunskaper som 
inhämtats under ST-tiden. 
 
Internationellt. I flera europeiska länder och i USA finns krav på dokumenterad fortbildning för att 
en läkare skall få behålla sin specialistkompetens. Det blir allt vanligare att läkare flyttar mellan 
länder inom och utom Europa. Dessa läkare behöver i många fall tillgång till dokumenterad 
fortbildning av hög kvalitet för att kunna bibehålla sin professionella rörlighet mellan länder. 
 
Många huvudmän. Allt flera aktörer bedriver framöver sjukvård, många av dem mycket seriösa. 
Om andra aktörer vet vi inte mycket ännu. Kontinuerlig fortbildning är absolut nödvändig för att en 
sjukvård av hög kvalitet skall kunna bedrivas. Samtidigt utgör fortbildning en kostnad, som kan 
utsättas för neddragning. I många upphandlingsavtal finns ingenting skrivet om personalens 
kontinuerliga fortbildning, vilket gör det möjligt för huvudmän och enskilda läkare att minska eller 
t.o.m. helt avstå från fortbildning. 
 
Läkare ifrågasätts. Inte sällan ifrågasätts enskilda läkares kompetens offentligt, senast av en 
ledande landstingspolitiker i Stockholms läns landsting. Eftersom inget system finns för att kräva 
kontinuerlig fortbildning för läkare blir kritiken svår att bemöta för läkarnas professionella 
organisationer. 
 
Svenska Psykiatriska Föreningen yrkar 
 

att fullmäktige ger centralstyrelsen i uppdrag att beskriva de system för krav på och 
dokumentation av specialisternas kontinuerliga fortbildning som i dag finns inom EU, 
Canada och USA 

 
att fullmäktige ger centralstyrelsen i uppdrag att ta fram förslag till ett system för: 

• definition av krav på,  
• uppföljning av krav på och  
• genomförande av krav på 

 kontinuerlig fortbildning för specialister, som är kompatibelt med befintliga 
motsvarande system i EU 
 
att förslaget presenteras vid fullmäktigemötet 2009  

 
 
Christina Spjut, ordf. Svenska Psykiatriska Föreningen 
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