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LÄKARNAS FORTBILDNING PÅ HÄLSOVALETS VÅRDCENTRALER

Förord
Att samla in information, analysera den och tillgängliggöra den för andra är en
viktig uppgift för Kompetenscentrum för primärvård i Skåne. Nu startar
Allmänläkarkonsult Skåne och Primärvårdens utbildningsenhet en webbaserad
rapportserie.
Vi hoppas att rapporterna ska ge inspiration till nya tankar och medverka i ett
nödvändigt, ständigt pågående förbättringsarbete inom Hälsoval Skåne, både på
vårdcentralsnivå och på mer central nivå.
Den första rapporten berör den viktiga frågan om fortbildning för allmänläkare.
Finns det hinder som gör att läkarna inte kan tillgodogöra sig den fortbildning de
önskar?

Jan Sundquist
Verksamhetschef Kompetenscentrum för primärvård och Centrum för
primärvårdsforskning
Distriktsläkare och professor
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Sammanfattning
Allmänläkarkonsult Skåne (AKO Skåne) har ett ansvar att ge producentneutral
fortbildning till läkare inom Hälsovalet. Under januari 2017 skickades en enkät
om fortbildning för specialister i allmänmedicin till alla vårdcentraler i Skåne.
Enkäten gick ut till samtliga 153 hälsovalsenheter och totalt 93 vårdcentraler
svarade, varav 66 offentligt ägda vårdcentraler och 27 privat ägda vårdcentraler.
Enheterna fördelades över de fyra områdena Helsingborg, Kristianstad, Lund och
Malmö.
Tidspress och vakanta läkartjänster har angetts som mycket vanliga orsaker till
att avstå fortbildning över hela Skåne. De flesta lyfte fram lokal och regional
fortbildning liksom den nära hanterade fortbildningen på den egna enheten.
Många önskade också webbaserad fortbildning via videotek och webbinarier. De
flesta önskade en blandning av katedrala föreläsningar och interaktiva
fallbeskrivningar. Dessutom inkom många förslag till fortbildningsämnen och de
vanligaste var inom områdena psykisk ohälsa och diabetes.
Utifrån enkätens resultat och förslag kommer fortbildningsutbudet från AKO
Skåne att ses över. Rapporten presenterar även förslag för hur den egna enheten
kan få bättre förutsättningar för fortbildning. Den tar även upp förslag hur Region
Skåne kan förbättra fortbildningssituationen inom Hälsovalet. Till exempel att
skapa ekonomiskt utrymme för fler ST-läkare i allmänmedicin och ekonomiskt
utrymme för att alla vakanta läkartjänster kan tillsättas. Medverka till att skapa ett
större utbud av avgiftsfri fortbildning för Hälsovalets medarbetare eller återinföra
målrelaterad ersättning som stimulansmedel. Likaså se över floran av
interndebiteringar mellan verksamheter och förvaltningar vid fortbildning.

Beställ hela rapporten via
ako@skane.se!
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