
 

 

Information till arrangörer av allmänmedicinsk fortbildning  

Fortbildning – CPD och CME 
“Continuous professional development” (CPD) är en kontinuerlig process med syfte att vidmakthålla 
och utveckla den kompetens som krävs av läkare för att tillgodose behov hos patienter och samhälle. 
Inte enbart yrkesteknisk kompetens utan även den personliga, sociala och strategiska kompetens som 
behövs för att med kvalitet och säkerhet tillgodose läkaruppdraget. Continuous medical education 
(CME) syftar till uppdatering och komplettering av tidigare förvärvad kompetens samt inhämtande av 
ny kompetens i form av kunskaper, färdigheter samt förhållningssätt. 

Fortbildningsaktivitet  
Med fortbildningsaktivitet avses aktivitet som syftar och bidrar till effektiv och givande CPD och CME: 
litteraturstudie, läsning av artiklar och böcker, kongress, konferens, kurs, seminarier och workshop 
samt nätbaserad lärande med webbutbildning, webinars och podcasts. Men även kollegial dialog och 
diskussion i vardagen, medsittning av och med kollegor, egen undervisning och handledning, 
självreflektion, individuellt kollegialt stöd i form av coachande mentorskap, deltagning i kollegial grupp 
(FQ-grupp, Balint-grupp m.m.) med erfarenhetsutbyte, analys av kunskapsstöd och 
vårdkvalitetsindikatorer, auskultation och studiebesök, uppdrag som kompetensvärderare och SPUR-
inspektör, utvecklingsarbete och forskning. 

SFAM:s roll i allmänmedicinsk fortbildning 
SFAM verkar för utveckling och kvalitetssäkring av allmänmedicinsk fortbildning och allmänläkarnas 
professionella utveckling med metoder för mål- och individanpassat lärande och pedagogiskt stöd. 
Några exempel är självvärdering, återkoppling av egna verksamhetsdata, initiativ till nätverk och 
möten, tillgång till studiematerial, kurs- och konferenskalender, stöd till fortbildningssamordnarnas 
arbete, kvalificerad rådgivning till fortbildningsarrangörer, kvalitetsgranskning av 
fortbildningsaktiviteter. SFAM arbetar nationellt och internationellt med fokus på utveckling av 
allmänmedicin via undervisning och lärande. SFAM:s riktlinjer: Riktlinjer för fortbildning.  

SFAM:s fortbildningsråd 
SFAM:s fortbildningsråd är en av föreningens fasta arbetsgrupper som bevakar och driver viktiga 
fortbildningsrelevanta frågor inom det allmänmedicinska intresseområden. Rådets syfte är att 
förbättra förutsättningarna för fortbildning och professionell utveckling för läkare med 
allmänmedicinskt uppdrag. Inom ramen för fortbildningsrådets aktiviteter drivs ett nätverk för 
allmänmedicinska fortbildningssamordnare i Sverige. Läs mer: Fortbildningsrådet – SFAM. 

SFAM:s kriterier för god allmänmedicinsk fortbildning  

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

• 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 ska 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 

https://www.sfam.se/wp-content/uploads/2019/09/SFAMs-riktlinjer-fortbildning-2018.pdf
https://sfam.se/foreningen/fortbildningsradet/


 

avtalet mellan SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) och LIF (Läkemedelsindustriförbundet) 
samt överenskommelsen mellan SLF (Sveriges Läkarförbundet) och LIF..  

SFAM - Kvalificerad rådgivning / kvalitetsgranskning av fortbildningsaktiviteter 
SFAM erbjuder kvalificerad rådgivning samt kvalitetsgranskning av allmänmedicinska 
fortbildningsaktiviteter. Rådgivning och granskning utförs i SFAM fortbildningsråds regi av en eller flera 
av SFAM:s styrelse utsedda specialister i allmänmedicin. Kvalificerad rådgivning och 
kvalitetsgranskning av fortbildningsaktiviteter är avgiftsbelagd och baseras på en konstruktiv dialog 
med den intresserande fortbildningsarrangören. Dialogen handlar om fastställda fokusområden:  

• Motivering till arrangemang 

• Jäv 

• Ekonomi 

• Behovsidentifiering 

• Målgrupp och antagningskriterier 

• Syfte och lärandemål 

• Fortbildare och andra medarbetare 

• Innehåll 

• Metoder 

• Inlärningsmiljö 

• Utvärdering 

• Uppföljning – utveckling 

Granskaren eller representant från SFAM ska utan kostnad ha möjlighet att delta i aktiviteten. 
Granskningen gäller för ett år vid oförändrat innehåll. Vid oförändrat innehåll sker förnyad granskning 
genom förenklat förfarande. 

Kvalitetsstämpel - logotyp ”Granskad av SFAM”, publicering på SFAM:s fortbildningsråds websida  
Beroende på resultat av granskningen kan SFAM erbjuda möjlighet för arrangör till utan kostnad 
användning av logotypen ”Granskad av SFAM” vid utannonsering av aktiviteten samt kort annonsering 
av aktiviteten på SFAM fortbildningsrådets hemsida. Följande gäller: 

• Anmälan till kvalificerad rådgivning och kvalitetsgranskning ska ha inkommit senast tre 
månader före utannonsering av avsedd aktivitet.  

• Kvalitetsgranskningsavgift ska vara betald. 

• Aktiviteten ska ha bedömts vid granskning uppfylla samtliga SFAM:s kriterier för god 
allmänmedicinsk fortbildning. 

• Möjlighet till användning av logotypen ”Granskad av SFAM” vid utannonsering av aktiviteten 
samt kort annonsering av aktiviteten på SFAM fortbildningsrådets hemsida gäller i ett år efter 
granskning eller förnyad granskning och vid oförändrat innehåll. 

Vill du veta mer? 
Kontakta kursgranskning@sfam.se  
_____________________________ 
Dokument Information till arrangörer av allmänmedicinsk fortbildning riktar sig till arrangör av fortbildning för 
ST-läkare och specialistläkare i Allmänmedicin. Innehållet tar hänsyn till nationella och internationella 
rekommendationer med fokus på allmänläkares professionella utveckling. Om du vill läsa mer: 
-SFAM:s riktlinjer för allmänläkares fortbildning i vårdvalssystem. SFAM. 2018. 
-European Requirements for GP/FM Continuous Medical Education (CME). EURACT. 2020. 
-Global Standards for Continuing Professional Development (CPD) for Family Doctors. WONCA. 2016. 
-Continuing professional development of medical doctors. WFME Global Standards. WFME. 2015. 
-Kompetensförsörjningspolicy. Sveriges läkarförbund. 2021. 
-Reglering som stöd för läkares fortbildning. Svenska Läkaresällskapet. 2022.  
 

Fastställd av SFAM:s fortbildningsråd och beslutad av SFAM:s styrelse: 2022-04-11  
Innehållsansvarig: Nikos Georgiannos, nikolaos.georgiannos@vgregion.se 
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