SFAMs kriterier och anvisningar för en god
fortbildning av/med/för allmänläkare
Största delen av allmänläkares lärande sker i vardagsarbetet, men det krävs också ett rikt
utbud av fortbildningsaktiviteter av god kvalitet om kontinuerlig professionell utveckling ska
komma till stånd.
Mål och innehåll i fortbildningen för allmänläkare ska utgå från de kunskapsbehov som den
enskilde allmänläkaren formulerar i sin kliniska vardag och från ett tydligt allmänmedicinskt
uppdrag. Fortbildningsmetodiken bör i första hand bygga på ett självstyrt, problembaserat
lärande, den pedagogik som visat sig effektivast.
SFAM har utarbetat kriterier och anvisningar som vägledning till fortbildning som vänder sig
till allmänläkare. Med utgångspunkt i dessa kriterier och anvisningar möjliggörs också en
utvärdering och kvalitetsutveckling av fortbildning av/med/för allmänläkare.
1. Fortbildningsaktivitet som vänder sig till allmänläkare ska motsvara ett
allmänmedicinskt fortbildningsbehov.
Med fortbildningsaktiviteter menas kurser och konferenser, men även andra aktiviteter
såsom kollegiala grupper, mentorskap, vårdcentralsbesök, litteraturstudier, auskultationer
med mera.
2. Allmänläkare ska delta aktivt i planering och genomförande av
fortbildningsaktivitet.
Den som bäst känner allmänläkares fortbildningsbehov är allmänläkarna själva. Minst en
namngiven allmänläkare ska aktivt delta i kursledningen med ansvar för att lyfta fram det
allmänmedicinska kunskapsområdet i fortbildningsaktiviteten.
3. 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
ska redovisas.
4. Målsättning 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.
5. Målgrupp ska anges
Den målgrupp kursgivaren vänder sig till skall anges liksom om inbjudan är nationell eller
regional. Kriterier för urval av deltagare skall anges.
6. Kursutvärdering ska redovisas
Kursutvärdering bör genomföras. Utvärderingsmetod ska anges. SFAM har utarbetat en
mall för kursutvärdering. Används annan utvärderingsmetod ska den beskrivas.

7. Produktreklam får ej förekomma under pågående fortbildningsaktivitet
Kursgivare ska följa gällande avtal angående medverkan av läkemedelsföretag och andra
sponsorer, inklusive avtalet mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriförbundet
samt överenskommelsen mellan Läkarförbundet och Läkemedelsindustriförbundet.
8. SFAM ska ges möjlighet att utvärdera kurser och andra fortbildningsaktiviteter.
Bedömning kan ske genom granskning av planeringsmaterial samt utvärdering av
genomförandet av fortbildningsaktiviteten. Utvärdering av kurs kan göras av en person
som SFAM särskilt utser. SFAM förutsätter att marknadsföring av kurs eller annan
aktivitet inte avviker från det material som bedömts.

Arrangör som vill låta utvärdera eller utveckla en fortbildningsaktivitet i samarbete med
SFAM kan vända sig till SFAMs kansli.
SFAMs kansli
Skeppsbron 34
111 30 Stockholm
tel 08 - 232405
epost: helene.sward@sfam.a.se
Dessa kriterier och anvisningar är utfärdade av SFAMs styrelse februari 2004 och är en
vidareutveckling av SFAM-KURs tidigare KRAV på fortbildning av/med/för allmänläkare.

