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ST-utbildning och fortbildning av specialister: hur planerar Socialstyrelsen för att säkra dessa viktiga områden?
Svenska Kardiologföreningen ser med betydande oro på hur blivande specialisters utbildning och behov av kurser
och färdiga specialisters behov av fortbildning ska tillgodoses för att säkerställa adekvat kompetens inom
hjärtläkarkåren och kvalitet och säkerhet inom vården.
Vi har följt och varit delaktiga i den utdragna processen att utforma nya målbeskrivningar för läkarnas
specialisttjänstgöring i kardiologi. Diskussioner om innehållet i den för några specialiteter gemensamma
internmedicinska kunskapsbasen pågår än.
Idag ser vi att SK-kursutbudet inte motsvarar kraven för specialistkompetens, vilket leder till att Svenska
Kardiologföreningen med begränsade, för att inte säga otillräckliga resurser försöker skapa korta kurser som ska
svara mot enskilda krav i målbeskrivningen. Det finns ca 160 ST-läkare i kardiologi i Sverige. Vi anser att nuvarande
utbudet av SK-kurser inte är tillräckligt för att tillgodose dessa utbildningsbehov, exempelvis ordnas enbart tre SKkurser inom ämnet kardiologi år 2016. Väntelistorna till SK-kurser är långa och möjlighet till deltagande ges ofta först
under slutet av utbildningen.
Socialstyrelsen har också ett avgörande ansvar som tillsynsmyndighet och som ansvarig för att bedöma och utfärda
specialistbevis där handläggningstiden fortfarande är ett problem.
Fortbildningen av färdiga specialister är likaledes mycket viktig för att patienterna ska få god och jämlik vård i
framtiden. Även här ser vi oroande brister. Den ansträngda sjukvårdsekonomin gör det svårt att finansiera
fortbildning och vissa landsting har infört totalstopp för fortbildningar på arbetstid av kostnadsskäl.
Socialstyrelsen tillsammans med sjukvårdshuvudmännen har ett stort ansvar i dessa frågor varför vi vänder oss till
dig. Hur ser du på dessa problem och hur kommer Socialstyrelsen att arbeta med dessa essentiella frågor kring
specialisternas ut- och fortbildning?
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