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Sammanfattning 
Blekinge läkarförening har för andra året i rad genomfört en enkätstudie som syftar till utvärdering 

av de kompetensutvecklingsavtal som undertecknades november 2014. Enkäten skickades i år ut till 

311 specialistkompetenta läkare i hela landstinget och 135 svar inkom vilket ger en svarsfrekvens på 

43%.  

 

Resultaten visar att 92% av de svarande saknar schemalagd egen studietid.  att 84% av det svarande 

anser att de hade behövt mer egen fortbildning och att 56% anser att bristen på schemaläggning är 

en orsak till bristande egen fortbildning. Glädjande hade användningen av fortbildningplaner ökat 

något från förekomst hos 30% av de svarande föregående år till 43% vid årets undersökning. Även 

deltagandet i interprofessionella grupper, och användandet av internetkurser har ökat mellan 

undersökningarna.  

Användningen av intern- och extern utbildning är oförändrat jämfört med föregående år. Där intern 

utbildning fortsatt arrangeras på en majoritet av klinikerna men uttaget av extern utbildning förblir 

lågt. 

Det fortsatta arbetet för Blekinge läkarförbund kommer under nästkommande år vara fokuserat på 

1)öka andelen med fortbildningsplaner och 2 ) öka andelen med möjlighet till egen fortbildning. 

  



Bakgrund och syfte 
Läkaryrket är ett lärande yrke, där en stor del av den medicinska kunskapen byts ut med korta 

intervaller. Fortbildning syftar till att hålla läkaren uppdaterad på de förändringar som sker inom det 

aktuella medicinska fältet och på ett större plan, att bidra till en jämlik vård där samma 

evidensbaserade vård ges oavsett var i landet man befinner sig. Läkarförbundet har tidigare utfört 

årliga fortbildningsenkäter som visat att läkares möjligheter till egen fortbildning ligger på ca 2 

timmar per vecka i snitt, samt i genomsnitt 1 timmes internutbildning. Mängden extern utbildning 

har minskat från 9.1 dagar per år 2005 till 6 dagar per år vid mätningen år 2015. (Sveriges 

läkarförbund 2016) 

Situationen i Blekinge utforskades för första gången vid en enkätundersökning utförd av Blekinge 

Läkarförening(BLF) under våren 2017. Svarsfrekvensen var i undersökningen tyvärr låg med endast ca 

30% (97st) svarande. Det observerades dock tydligt att individuella fortbildningsplaner inte användes 

i någon större utsträckning inom landstinget (30% hade upprättad plan). Det sågs också att uttaget av 

att åka på extern utbildning, det vill säga kurser utanför landstingets regi, var lågt, där hela 45% av 

läkarna i Primärvården inte hade varit på något extern utbildning alls under det föregående året. En 

stor majoritet ansåg för övrigt att de inte hade tillräckliga fortbildningsmöjligheter vare sig vad gäller 

egen, intern eller extern fortbildning.  Användningen av den lokala fortbildningen som arrangeras 

varje månad specifikt för primärvårdens läkare var dock väl utnyttjad och en stor andel av läkarna 

kom iväg på den. Något motsvarande för sjukhusspecialiteter och psykiatri fanns ej.  

Bakgrunden till undersökningarna började var en önskan om att utvärdera  kompetensutvecklings-

avtalet  som undertecknades av parterna år 2014.  Målsättningen med avtalet är att kontinuerligt 

arbeta med specialistkompetenta läkares kompetensutveckling. Detta arbete kräver, enligt avtalet, 

upprättande och dokumenterande av individuella utvecklingsplaner med årlig uppföljning.  

Kompetensutvecklingen ska innehålla extern- och intern fortbildning samt teoretiska studier och i 

lämpliga fall även klinisk tjänstgöring på annan ort. Minst 10 dagars extern fortbildning per läkare per 

år bör beviljas för att upprätthålla detta. Det rekommenderas även avsatt tid för egen fortbildning 

under arbetstid. (kompetensutvecklingsavtal, se bilaga 1)  

Syftet med den undersökning som nu utförs för andra året är att undersöka hur 

kompetensutvecklingsavtalet efterlevs samt hur Blekinges Läkare upplever sina möjligheter till 

fortbildning. I och med denna andra enkät möjliggörs dessutom jämförelse med förra året.  



Metodfakta 
 

Begrepp:  

Fortbildning:  inhämtande av den kunskap som krävs i det löpande kliniska arbetet samt relaterat till 

egen professionell utvecklig. Utbildning relaterat till sidouppdrag eller forskning avses ej. 

Egen fortbildning:  innebär här möjligheterna att på egen hand studera, läsa på och reflektera. 

Internutbildning: formaliserad och kontinuerlig gemensam information och diskussion som kan röra 

ny forskning, nya behandlingsmetoder, specifika sjukdomstillstånd med mera. 

Läkemedelsinformation given från ett läkemedelsföretag räknas ej som internutbildning. 

Extern utbildning: innebär sådan utbildning som anordnas utanför landstinget, till exempel 

deltagande i vetenskapliga möten, auskultation, studiebesök, kurser och konferenser. 

Lokal fortbildning avses den fortbildning som arrangeras på Ronneby Brunn specifikt för 

primärvårdens läkare. 

Upplägg: 

Enkäten för år 2018, bestod av 19 frågor. Enkäten skickades ut via e-mail på landstingsmailen till 311 

specialistkompetenta läkare. Två påminnelser har skickats ut. Alla läkare i alla förvaltningar och 

specialiteter, medlemmar och icke medlemmar i läkarförbundet, har tillfrågats.  

Frågornas utformning har baserats på läkarförbundets tidigare enkäter som går att hitta i 

källförteckningen. Samtliga frågor berör senaste året då detta bedömdes minska risken för minnesfel 

något. 

Svarsfrekvensen är i år högre än föregående år, även det initiala bortfallet är lägre (2%) vilket kan 

bero på att en bättre och mer uppdaterad mailförteckning har använts i år. Svarsfrekvensen närmar 

sig i år 50% vilket är att jämföra med de flesta andra liknande undersökningar till exempel de som är 

tidigare utförda av läkarförbundet.  I nedanstående text presenteras svaren så som det har 

inkommit. Då denna enkät är gjord med enkla medel har det ej funnits möjlighet att jämföra svaren 

mellan kliniker, mellan kön, mellan specialiteter eller mellan befattningar. I fortbildningsenkäten 

2016 sågs dock endast få sådana skillnader. Fokus har lagts på att minimera antalet frågor och 

därigenom svarstiden.  

Samtliga svar är helt anonyma vilket också har medfört att det ej finns möjlighet att helt garantera 

att ingen svarat på enkäten mer än en gång.  

 

  



Resultat 
Resultaten presenteras i tabell 1. I de fall där tydliga skillnader finns mellan förvaltningar presenteras 

dessa i textform under respektive rubrik. Samtliga svarande är specialister. 

 2017 2018 

Totalt 97 135 

Fövaltning   

  Blekingsjukhuset 70 (72%) 99 (74%) 

  Psykiatri 5 (5%) 14 (10%) 

  Primärvården 21 (22%) 22 (16%) 

Antal år som specialist   

  0-5 15(15%) 30 (22 %) 

  6-10 19  (20%) 32 (24%) 

 11-20 27 (28%) 38 (28%) 

 20 -  36(37%) 35 (26%) 

Tid för egen fortbildning 
   Ja, avsatt tid i schema 
   Ja, hinner på annan arbetstid 
   Ja, hinner på fritiden 
   Nej 
   Annat svar 

 
16 (16%) 
31 (32%) 
- 
44 (45%) 
5 (5%) 

 
11(8%) 
29 (21%) 
35 (26%) 
52 (38%) 
8 (6%) 

Hur ofta tid till egna studier?  
   Varje vecka 
   Varje månad 
   Mer sällan än varje månad 
   Aldrig 

 
- 
- 
- 
- 

 
9 (7%) 
31(23%) 
50(38%) 
43 (32%) 

Haft tid för tillräcklig egen fortbildning? 16(17%) 22(16%) 

Arrangeras internutbildning?   

   Aldrig eller mer sällan än 1gång/månad 38 (39%) 52 (38%) 

  Minst 1 gång /månad 59 (61%) 83 (61%) 

Deltagit i tillräcklig mängd internutbildning? 37(38%) 71(53%) 

Mängd extern utbildning   

0 20 (21%) 26 (19%) 

1-5 49 (50%) 73 (54%) 

6-10 25 (26%) 33 (24%) 

>10 3 (3%) 3 (2%) 

Får tillräcklig mängd extern utbildning? 35(37%) 46(34%) 

Har individuell fortbildningsplan? 29(30%) 58(43%) 

Deltagit i intraprofessionella grupper? (Balint,FQ) 5 (5%) 23 (18%) 

Deltagit i internetbaserad kurs? 15(15%) 28(21%) 

Hur ofta läkemedelsinformation?   

Aldrig 22 (23%) 28(21%) 

Mer sällan än 1 gång/ mån 35 (36%) 67 (50%) 

Minst 1gång/månad 39(40%) 40 (29%) 

Har haft medarbetarsamtal - 123(92%) 

Har haft samtal om lön - 93(69%) 



Egen fortbildning 
Bara 8% av specialistläkarna har tid avsatt i schemat för egen fortbildning. Motsvarande siffra förra 

året var 11% och det ses i årets undersökning även en nedgång i absoluta tal.  84% tycker inte att de 

hinner med tillräckliga egenstudier.  

På Blekingesjukhuset har 5/ 99 (5%) schemalagd egen studietid, i primärvården 4/22 (18%) och i 

psykiatrin 1/14 (7%).  

Liksom föregående år är de största anledningarna till utebliven egen fortbildning att man är tvungen 

att prioritera patientarbete (67%) och att studietiden inte är schemalagd (56%).   

 

Extern utbildning  
I primärvården har 16/22 (73%) av de som svarat på enkäten som varit på någon extern fortbildning 

senaste året. Det är en ökning sedan föregående år då 11/20 (55%)  hade varit på någon extern 

fortbildning. På Blekingesjukhuset har dock siffran ökat något från 14% till 16%. Totalt är siffran 

jämförbar med föregående undersökning (21% år 2017). 

Något mindre andel (5%) anger att de fått avslag på önskad kurs (7% 2017).  

 

Individuell utvecklingsplan 
Den totala andelen med en individuell fortbildningsplan har ökat från 30% till 43%. I primärvården 

har 3 st (13%) svaranden en fortbildningsplan jämfört med 0 föregående år. På Blekingesjukhuset ses 

en större ökning där andelen har ökat från 38% (29/77) förra året till ca 60 % (60/99) i år. Även i 

psykiatrin har ett flertal en upprättad individuell studieplan 6/14. 

 

Övrigt 
Deltagande i intraprofessionella grupper har ökat från 5/97 (5%) föregående år till 23/135 (18%) vid 

årets undersökning.  Den största delen av ökningen ses i primärvården där 15/22 (68%) svarar ja på 

frågan jämfört med 3/20(15%) år 2017, på Blekingesjukhuset har 6% svarat ja i årets enkät och i 

psykiatrin 2/14 (14%) vilket också detta är ökningar jämfört med föregående år.  

20% av de svarande har gått en internetbaserad kurs under senaste året, vilket är en ökning jämfört 

med 2017 (15%).  



Kommentarer 
Detta är den andra undersökningen som gjorts av Blekinge Läkarförening utav 

fortbildningssituationen i Blekinge. Glädjande blev svarsfrekvensen högre i årets undersökning 

jämfört med förra året. Även vad gäller resultatet sågs en del positiva tendenser såsom ökad 

förekomst av intraprofessionella grupper som sågs över alla förvaltningar även om ökningen var 

tydligast i Primärvården. 

Dessutom sågs en ökning av användandet av fortbildningsplaner vilket är glädjande, vi ser att över 

hälften av de svarande på Blekingesjukhuset och nära hälften från psykiatrin idag har en 

fortbildningsplan. Tack vare en frivillig fråga kring vilken klinik de svarande kommer ifrån ser vi nu att 

det finns förekomst av fortbildningsplaner på en majoritet av sjukhusklinikerna (pediatrik, radiologi, 

medicin, kvinnokliniken, ortopeden, anestesi, ÖNH), även om man inte verkar ha full täckning på 

dessa kliniker.  I primärvården anades mer utav en tendens till ökning (från 0 till 3st), vilket skulle 

kunna tyda på att användningen har börjat även här men det går ej med säkerhet att säga.  Frågan 

om fortbildningsplaner var den nyckelfråga som Blekinge Läkarförening identifierade i föregående 

enkät och som föreningen lagt extra resurser och fokus på under året, vilket skulle kunna bidra till 

ökningen.  

Vad gäller övriga fortbildningsområden ses en likartad bild som förra året med endast förmodat 

slumpmässiga förändringar. Framförallt ses fortsatt mycket små möjligheter till att på egen hand 

fortbilda sig genom egenstudier och egen reflektion, där endast enstaka någonsin har schemalagd tid 

för detta. Behovet ter sig finnas eftersom att en tredjedel väljer att studera på sin fritid och hela 85% 

upplever att de inte hinner med att uppdatera sig på ny kunskap i tillräcklig grad. Ett ökat arbete för 

att lägga in fortbildningstid i läkarnas scheman hade, förutom att ny kunskap snabbare kommer 

patienterna till godo, även kunnat ge stora arbetsmiljövinster.  

Slutligen ses fortsatt ett relativt lågt uttag av extern fortbildning. På grund av besparingssituationen i 

landstinget under 2018 finns en farhåga om att detta skulle minska kraftigt, något som alltså inte ses. 

Det går dock inte att utesluta en sådan minskning då enkäten inte avser bara 2018 utan till största 

delen 2017.  

Blekinge Läkarförening identifierar i årets enkät två fokusområdet inför kommande arbetsår. Det 

första är ett fortsatt arbete på att öka användningen av fortbildningsplaner genom fortsatt 

utbildning, information och diskussioner med arbetsgivare på samma sätt som gjorts under 

föregående år. Målsättning är att fortsätta öka användningen både på sjukhus, psykiatri men också 

försöka sprida och starta upp användningen i primärvården.  

Det andra fokusområdet under kommande år är den egna fortbildningen med en målsättning att öka 

schemaläggningen av egen fortbildningstid då detta i årets enkät identifieras som det tydligaste 

området där förbättring krävs. För att lyckas med detta krävs information och spridning av andra 

exempel på att det går att få tid för detta samt hjälp och stöd kring tillvägagångssätt för att på egen 

hand föra denna diskussion med arbetsgivaren.  

 

Källor 
Sveriges läkarförbund (2016). "Fortbildningsenkät 2016." 
Rapporten “Fortbildning i Blekinge 2017 .  
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