
Program:
Moderator: Tobias Smedberg, Agenda PR

09.30–10.00 Registrering med kaffe 

10.00–10.15 Inledning
 Eva Engström, ordförande Utbildnings- och forskningsdelegationen,  

Sveriges läkarförbund.

10.15–10.35 Läkarförbundets fortbildningsenkät
 Turid Stenhaugen, utredare, Sveriges läkarförbund.

10.35–10.55 Behovsstyrd livslång professionell utveckling
 Stefan Lindgren, ordförande WFME, World Federation for Medical Education, 

och ordförande Svenska Läkaresällskapets Utbildningsdelegation. 

10.55–11.05 Paus 

11.05–12.00 Erfarenheter från Norden och Europa – samtal på scenen 
 Hannu Hallilla, Finlands läkarförening, Helle Nielsen, Danmarks laegeforening,  

samt Nina Evjen, Norges legeforening.

12.00–13.00 Lunch 

13.00–13.20 Fortbildning i Västra Götalands-regionen – ett gott exempel
 Lars Grip, ordförande i Västra Götalandsregionens Kompetensråd.

13.20–13.45 SPUR-inspektioner och studierektorer för AT/ST – goda erfarenheter även  
för fortbildning?

 Björn-Ove Ljung, VD, IPULS AB.

13.45–14.00 Ledningssystem för kvalitet och öppna jämförelser – möjligheter till förbätt-
rad fortbildning?

 Mikael Rolfs, ordförande för Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik, Sveriges 
läkarförbund.

14.00–14.30 Läkarnas möjligheter till kunskapsutveckling – presentation av enkätstudie  
genomförd 1992 och 2010

 Eva Bejerot, docent, Psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

14.30–15.00 Kaffe 

15.00–ca 16.00 Debatt – dags att reglera läkarnas fortbildning?

 Lise-Lotte Risö Bergerlind, processchef, Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS
 Anders Blanck, VD, LIF
 Eva Engström, Sveriges läkarförbund 
 Lars-Erik Holm, GD, Socialstyrelsen
 Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL

TID
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ANMÄLAN
Senast 2 mars på  
www.lakarforbundet.se/fortbildningskonferens

Läkarnas möjlighet till fortbildning är avgörande för att garantera god 
vårdkvalitet. Men hur ska läkarnas fortbildningsmöjligheter stärkas i en 
tid med begränsade resurser och växande uppdrag? Är det nödvändigt 
med lagstadgad skyldighet till fortbildning både för läkare och för vård-
givare?  Eller är det en framkomlig väg att via öppna jämförelser och 
kvalitetssystem styra mot ett ökat kunskapsinhämtande? 

Idag finns professionens och vårdgivarnas drivkraft att vilja göra det 
bästa för sina patienter. Det räcker långt – men i dagens effektiviserade 
sjukvård behövs en tydligare struktur för kontinuerligt lärande! Det är 
utgångspunkten för denna konferens.

Konferensen riktar sig till dig som är yrkesverksam läkare, tjänsteman 
eller politiker inom vården eller av andra anledningar är intresserad av 
fortbildningsfrågor.

Varmt välkommen önskar Sveriges läkarförbund!

Dags att reglera läkarnas fortbildning?
Välkommen till en konferens som uppmärksammar  
sjukvårdens behov av fortbildade läkare!  
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