Fastställd av SFAMs styrelse 2018-12-07

INFORMATION TILL ARRANGÖRER AV FORTBILDNING FÖR ALLMÄNLÄKARE
Fortbildningsaktivitet
Med fortbildningsaktivitet avses kongress, konferens, kurs, kollegial grupp, medsittning, mentorskap,
vårdcentralsbesök, litteraturstudie, auskultation, arbetsplatsbaserad fortbildning samt e-learning
med webbinarium, videofilm, podcasts och liknande aktiviteter.

SFAMs kriterier för god allmänmedicinsk fortbildning


Fortbildningsaktivitet som vänder sig till allmänläkare ska motsvara ett behov som utgår från
det allmänmedicinska vardagsarbetet.



En specialist i allmänmedicin ska medverka i planering och genomförande av den aktuella
fortbildningsaktiviteten, med uppgift att lyfta fram det allmänmedicinska kunskapsinnehållet.



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 samt jäv ska redovisas.



Lärandemål och fortbildningsmetod ska redovisas. Kursgivarens mål och syften med fortbildningen ska vara känd av kursdeltagare, och möjliga att granska och utvärdera.



Målgrupp ska anges, liksom om inbjudan är nationell eller regional. Kriterier för urval av
deltagare skal anges.



Utvärdering av fortbildningsaktiviteten bör genomföras och redovisas. Utvärderingsmetod
ska anges.



Produktreklam får inte förekomma under pågående fortbildningsaktivitet. Kursgivare ska
följa gällande avtal angående medverkan av läkemedelsföretag och andra sponsorer,
inklusive avtalet mellan SKL och LIF, samt överenskommelsen mellan Läkarförbundet och LIF.

Kvalitetsstämpel ”Granskad av SFAM”
SFAM erbjuder kvalitetsgranskning av fortbildningsaktiviteter med möjlighet för arrangören att
använda logotypen ”Granskad av SFAM” vid utannonsering. Granskning utförs av en av föreningen
utsedd specialist i allmänmedicin.
För användning av logotypen ”Granskad av SFAM” gäller följande:


Aktiviteten bedöms av granskaren uppfylla samtliga krav som anges under rubriken ”SFAMs
kriterier för god allmänmedicinsk fortbildning”



Granskare eller representant från SFAM ska utan kostnad ha möjlighet att delta i aktiviteten.



Anmälan till granskning ska ha inkommit senast tre månader före avsedd aktivitet.
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Granskningen gäller för ett år vid oförändrat innehåll. Förnyad granskning kan ske genom
förenklat förfarande.



Granskningskostnaden ska vara inbetald. Kontakta kansli@sfam.se för aktuella prisuppgifter.



Ansökan om granskning skickas till kansli@sfam.se

Publicering av fortbildningsaktivitet i kalendariet på SFAMs hemsida
 Aktiviteten ska antingen vara
o arrangerad av eller i samarbete med SFAM, eller
o arrangerad av eller i samarbete med SFAMs internationella systerföreningar, eller
o granskad av SFAM enligt ovanstående
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