
230116/ao 

Årsrapport 2022 
Regionala Fortbildningsrådet för  
specialistläkare 
i Västra Götalandsregionen 



 

 

 
Årsrapport 2022 
Regionala Fortbildningsrådet för specialistläkare i VGR  2 (23) 

Innehållsförteckning 

1. Sammanfattning ...................................................................................................................................... 3 

2. Kort årsberättelse per specialitet ............................................................................................................. 5 

2.1 Allmänmedicin .............................................................................................................................. 5 

2.2 Anestesi och intensivvård ............................................................................................................. 5 

2.3 Barn- och ungdomsmedicin .......................................................................................................... 6 

2.4 Radiologi ....................................................................................................................................... 8 

2.5 Geriatrik ....................................................................................................................................... 8 

2.6 Gynekologi och obstetrik ............................................................................................................ 10 

2.7 Infektion ..................................................................................................................................... 11 

2.8 Internmedicin ............................................................................................................................. 11 

2.9 Kardiologi ................................................................................................................................... 12 

2.10 Kirurgi ....................................................................................................................................... 13 

2.11 Onkologi ................................................................................................................................... 14 

2.12 Ortopedi ................................................................................................................................... 14 

2.13 Psykiatri .................................................................................................................................... 14 

2.14 Reumatologi ............................................................................................................................. 15 

2.15 Ögon ......................................................................................................................................... 17 

2.16 Öron, näsa och hals ................................................................................................................... 17 

 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 
Årsrapport 2022 
Regionala Fortbildningsrådet för specialistläkare i VGR  3 (23) 

1. Sammanfattning 

 
Regionala Fortbildningsrådet för specialistläkare (tidigare Medicinska kompetensutvecklingsrådet i 
Västra Götalandsregionen (MUR) har funnits i VGR sedan 2006. Under 2022 har vi haft 5 st möten, de 
flesta som fysiska men med hybridmöjlighet utifrån covidsituationen. 
Rådet består av 16 specialiteter som representeras av var sin studierektor.  Lungmedicin har liksom 
tidigare år haft en adjungerad studierektor utan regionalt uppdrag. Nytt för i år är att också 
akutmedicin utsett en studierektor som adjungerats till rådet men utan att ha ett regionalt uppdrag     
dvs med samma förutsättningar som lungmedicin. I RFR ingår också en representant från Sahlgrenska 
Akademin vid Göteborgs Universitet 
 
Personalutskottet finansierar RFRs verksamhet med totalt 10 mnkr under 2022.Tidigare 
finansieringsbeslut har varit tidsbegränsade och gällt för tre år i taget men hösten 2021 fattade 
personalutskottet beslut om långsiktig finansiering av RFR från 2022 och framåt. Medlen används för 
att delfinansiera de 16 regionala studierektorernas lön inklusive deras komptensutvecklingsbidrag på 
25 000 kr, administrativt stöd för RFRs hemsida och hantering av sökbara medel (se information 
nedan). Flera nya studierektorer har ersatt äldre som slutat för olika specialiteter. Några vakanser har 
funnits under året, bland annat i onkologi. 
 
För åttonde året i rad har medel avsatts för specialistläkares deltagande i externa kurser och 
konferenser för att kompensera den uteblivna finansiering som blev en konsekvens av det nya 
samverkansavtalet mellan industrin och SKR 2014. Ett villkor för att få del av medlen är att 
verksamheten motfinansierar med motsvarande summa.  
 
3 mnkr har avsatts för en sökbar pott för deltagande i externa kurser och konferenser (se nedan) där vi 
under året även infört ersättning för nationella och internationella digitala möten som ökat mycket 
efter Covid-19 samtidigt som antalet ansökningar ökat rejält när nu fysiska sammankomster är tillåtna 
igen. Sammanlagt har 510 ansökningar inkommit under 2022. Beslut kring ansökningarna har tagits 
framförallt av RFRs ordförande, Utbildningschef vid SU och Studierektor i Allmän medicin samt 
administrerats av RFRs sekreterare och Koncernstab HR. De medel som används under 2022 är totalt 
2 745 400 kronor. 
 
Pediatriskt pedagogiskt fortbildningscentrum startade sin verksamhet i januari 2019. Centrat är 
kopplat till RFR och är ett 3-årigt projekt med finansiering från personalutskottet med 1,5 mnkr per år. 
Under 2022 redovisades detta för personalutskottet som beslutade att förlänga finansieringen också 
under 2023 samt ge möjlighet för andra specialiteter att starta liknande verksamhet med ett regionalt 
bidrag på 100 000 kr per specialitet det första året. Tanken är att centrat en möjlig modell för 
kompetensutveckling även för andra specialiteter och en arbetsgrupp kring detta har initierats.  
 
På RFRs möten presenterar studierektorerna de utbildningar som pågått under året för att ge 
stimulans och visa på goda exempel som andra kan efterlikna. På ett möte har också Sahlgrenska 
International Care deltagit för att informera om externa utbyten och fellow-ship utomlands. Inom RFR 
har funnits olika arbetsgrupper under året, bland annat Kunskapsstyrningen, där dialog förts med Lars 
Rex, avdelningen för kvalitetsdriven verksamhetsutveckling på Koncernkontoret om RFRs roll i 
kunskapsstyrningen, Videogruppen som undersökt olika digitala plattformar för kunskapsutbyte och 
arbetsgruppen för CPD/CME som startat en pilotutvärdering med några specialiteter i samråd med 
Samordningsråden i VGR för att kartlägga förekomsten av fortbildning, se separat del i denna 
årsrapport. 
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Vidare har rådet haft ett flertal inbjudna gäster från bland annat Regionservice och Koncernkontoret 
för att presentera nytt kompetenshanteringssystem KOMET, funktionalitet i Lärportalen, digitala 
utbildningar mm. 

RFR har samarbetat med LiF-Väst och VGR Akademin. 

Diana Swolin-Eide Eva Lundh Christina Hammarstrand 
Ordförande RFR  Verksamhetschef Sekreterare RFR 
FoUU-chef SU, Prof VGR Akademin  Utbildningsenhet FoUUI SU 

Anne-Leé Olofsson 
Utbildningskoordinator 
VGR Akademin 

Regionala studierektorer som ingår i Regionala Fortbildningsrådet för specialistläkare 2022 

Diana Swolin-Eide, ordförande Maria Gyhagen, Gynekologi och obstetrik 
Christina Hammarstrand, sekreterare Oskar Ragnarsson, Internmedicin 
Entela Bollano, Kardiolog Birgitta Anesten, Infektion  
Jannike Norström, Allmänmedicin  Katarina Nilsson Helander, Ortopedi 
Lena Björkman, Reumatologi  Denada Aiff, Vuxenpsykiatri  
Pia Kvickström, Ögon  Hasse Ejnell, Öron, näsa och hals 
Katarina Vilhelmsson, Geriatrik Ola Rolfson, Akademirepresentant, Prof. 
Eva Lundh, Koncernstab HR   Joakim Björås, Utbildningschef FoUUI 
Stefan Lundin, Anestesi och intensivvård Per Wekell, Barn- och ungdomsmedicin 
Fahti Inci, Radiologi  
Kent Lundholm tom vt-2022, Kirurgi  
Martin Flygare, 50% from ht 2022, Kirurgi 
Anders Rosemar, 50% from ht 2022, Kirurgi 
Vakant, Onkologi 

Adjungerad 
Margareta Smith Wallhede  Lungmedicin 
Kristina Bengtsson - Linde  Akutmedicin 
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2. Kort årsberättelse per specialitet 
 
 
2.1  Allmänmedicin  

 
Arbetet med tillhörighet för rollen som SR-RFR i allmänmedicin fortlöpte 2022 liksom även tidigare år. 
Diskussioner fördes med Primärvårdens Utbildningshet (PUE) för att försöka få till en möjlighet att 
bedriva fortbildning för allmänläkare under deras enhet. En lösning kommer fortsatt arbetas för under 
2023.  
 
Under våren 2022 tilldelades arbetet med godkännande av ansökningar rörande medel för deltagande 
i externa utbildningar och konferenser, till SR-RFR i allmänmedicin. Arbetet har fortlöpt sedan dess 
med översyn av ansökningsformulär och bedömningsmall inför nästa år.  
 
Hemsidan Fortbildning för specialister i allmänmedicin som startades 2019 och som ligger under 
vårdgivarwebben har regelbundet uppdaterats under året. Under året har det publicerats korta 
utbildningsfilmer med relevans för primärvården. Tanken är att filmerna ska kunna visas på ex ett 
läkarmöte som underlag för diskussion och därmed gemensam fortbildning genom fördjupning. 
Hemsidan har uppdaterats regelbundet med nya relevanta utbildningar samt övrig info inom området 
fortbildning, som kan vara av värde för specialister inom allmänmedicin. 
 
Allmänläkardygnet anordnades under 2 fortbildningsdagar i november tillsammans med lokala SFAM 
Gbg. Medverkande var specialister i allmänmedicin tillsammans med lokala SFAM Gbgs styrelse på 
Aspenäs Herrgård, Lerum. Föreläsningar och workshops hölls inom ämnena Vilken vård är mest värd, 
Våga äga döendet, Dilemman inom vården samt Skrivande som reflektion. Cecilia Andersson (C) 
ordförande för Prioriteringsberedningen i VGR deltog i debatten om vilken vård är mest värd. 
Utvärdering efteråt visade som föregående år, på mycket goda betyg och det planeras för en 
uppföljare november 2023.  
Program 2022 | Allmänläkardygnet (allmanlakardygnet.se) 
 
SR-RFR i allmänmedicin har fortsatt deltagit i SFAMs Nationella Fortbildningsråd, lokala SFAM Gbgs 
styrelse samt SFAMs fortbildningsprojekt.  
 
Jannike Norström. 
 
2.2 Anestesi och intensivvård 
 
Inom specialiteten anestesi och intensivvård är postgraduateutbildningen för specialister organiserad i 
form av ett utbildningsprogram inom anestesi och ett inom intensivvård (VAVU och VIVU) med 
normalt 5 till 6 utbildningsdagar per år per program med deltagande från sjukhus i Västra Sverige dvs 
Västra Götaland, delar av Halland, Småland och Värmland samt ibland deltagare från Oslo.  
 
På grund av Covid har vi sedan 2021 startat högkvalitativa videoinspelningar på ett konferenscenter på 
Chalmersområdet med 20–40 åhörare på plats kombinerat med länkar till deltagare på distans i 
Västsverige och från i år även Örebro Universitetssjukhus samt enstaka deltagare på länk t ex på 
Södersjukhuset och Karolinska Universitetssjukhuset.   Grundläggande områden inom vår specialitet 
har tagits upp med föreläsare från Sverige och övriga Europa. De filmade föreläsningar (45–90 min 
långa) är tillgängliga för kollegorna i vår ”utvidgade” region via internet https://vivu.se/ med 

https://www.allmanlakardygnet.se/program-2022/
https://vivu.se/
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lösenordsskydd. 20–30 föreläsningar finns tillgängliga under minst ett år efter inspelningstillfället. 
 
Under året har vi tagit fram ett förslag till ”Continuous Professional Development - CPD)” ett system 
för att säkerställa och dokumentera fortsatt kompetens för våra specialister efter examen och fram till 
pension baserat på erfarenheter från USA, Kanada och UK. Arbetet görs i en arbetsgrupp med 
representanter för Öron-Näsa Hals, Obstetrik och Gynekologi, Ortopedi, Psykiatri samt Anestesi och 
Intensivvård inom ramen för Regionala Fortbildningsrådet (RFR). En pilotstudie inom våra 5 
specialiteter i Västra Götalandsregionen har genomförts under året. För vår specialitet deltager ett 
tiotal sjukhus med totalt 15 kliniker. Undertecknad har besökt alla dessa kliniker för att introducera 
vårt formulär för dokumentation av genomgången fortbildning. En pilotstudie har pågått under året på 
dessa sjukhus där formulären nu samlas in och genomgången fortbildning under 2022 kartläggs för 
dessa cirka 250 specialister.  
 
Stefan Lundin. 
 
 
2.3 Barn- och ungdomsmedicin 
 
Inom ramen för det ”Regionala fortbildningsrådet för specialistläkare i Västra Götalandsregionen” 
(RFR) 
har specialitetsansvariga studierektorer för pediatrik försökt ta ett helhetsgrepp om den 
allmänpediatriska fortbildningen av barnläkare genom att kombinera utveckling, genomförande och 
utvärdering av behovsbaserade sammanhållna fortbildningsprogram med forskning inom området. 
Hösten 2018 beslutade personalutskottet i Västra Götalandsregionen (VGR) att ge Medicinska 
kompetensutvecklingsrådet (nuvarande RFR) ett utökat uppdrag gällande pediatrisk och pedagogisk 
fortbildning för barnläkare i VGR, som kunde tjäna som utgångspunkt för utveckling av fortbildning 
inom andra specialiteter.  

 
Projektet slutrapporterades muntligt och skriftligt till personalutskottet våren/sommaren 2022 för 
ställningstagande till verksamhetens fortsatta finansiering och organisatoriska tillhörighet (1). 
Personalutskottet beslutade att avsätta medel för att säkerställa att pågående arbete inom den 
pediatriska och pedagogiska fortbildningen kan fortgå under 2023 och införas i ordinarie lednings- och 
styrningsstruktur. Personalutskottet fattade även ett inriktningsbeslut att avsätta 200 tkr under 2023 
för att understödja uppstarten med 100 tkr vardera för två specialiteter som vill bedriva fortbildning 
enligt den ”pediatriska modellen”.  
 

Fortbildningsprogram för barnläkarspecialister i Västra Götaland Region 2021 
 

Fortbildningen för färdiga specialister i barn- och ungdomsmedicin i VGR är för närvarande 
uppdelad i tre huvudspår”; Fortbildningsprogrammet för bakjourer”, ”Fortbildningsprogrammet 
”Allmänpediatrik på mottagningen” samt ”Integrerad pedagogisk fortbildning”. Förberedelserna 
för ett fjärde och femte spår pågår i form av ett internt fortbildningsprogram för barnläkare inom 
ramen för en barnklinik och för ett fortbildningsprogram för barnläkare som arbetar med 
specialist-BVC. Det fjärde spåret är ett samarbete med verksamhetschef Magdalena Åberg, 
Barnkliniken NU-sjukvården och det femte spåret är ett samarbete med Barnhälsovårdsöverläkare 
Ann Sofie Cavefors, Central Barnhälsovård Göteborg och Södra Bohuslän, som under 2022 har 
knutits till projektet.  
 
Fortbildningsprogrammen för barnläkare baseras på moderna pedagogiska principer om 
vuxenlärande med en lärandestrategi som formulerats med fokus på relevans, tydliga 
målsättningar, deltagarnas erfarenhet, förberedelse, reflektion och aktivt deltagande.  

https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/natverk--utbildningsenheter/regionala-fortbildningsradet-for-specialistlakare/barn-ungdomsmedicin/bakjoursutbildning/
https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/natverk--utbildningsenheter/regionala-fortbildningsradet-for-specialistlakare/barn-ungdomsmedicin/allmanpediatrik/
https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/natverk--utbildningsenheter/regionala-fortbildningsradet-for-specialistlakare/barn-ungdomsmedicin/allmanpediatrik/
https://www.vgregion.se/ov/vgr-akademin/natverk--utbildningsenheter/regionala-fortbildningsradet-for-specialistlakare/barn-ungdomsmedicin/pediatrisk-fortbildning/


 

 

 
Årsrapport 2022 
Regionala Fortbildningsrådet för specialistläkare i VGR  7 (23) 

 
Genomförande av bakjoursutbildning V för barnläkare i VGR under 2022 
Bakjoursutbildningen för barnläkare är en sammanhållen tvåårig utbildning fördelade på 3–4 
heldagar per termin (under fyra till fem terminer), sammanlagt 16 heldagar och lika mycket 
förberedelsetid. Under 2022 genomfördes 6 fortbildningsdagar på den femte bakjourskursen med 
följande lärandemoment; infektionssjukdomar (digitalt pga. pandemirestriktioner), 
gastroenterologi, nefrologi, onkologi, barn som far illa, metabola sjukdomar, immundefekter och 
mediaträning. För att underhålla och uppdatera sin bakjourskompetens deltog enstaka barnläkare 
som tidigare gått bakjourskursen i individuellt valda utbildningsmoment inom ramen för kursen. 
Den femte bakjourskursen kommer att avslutas hösten 2023. 

 
Genomförande av ”Allmänpediatrik på mottagningen” II för barnläkare i VGR under 2022  
Under 2022 genomfördes 5 utbildningsdagar på kursen; 1. Astma, allergi och lungsjukdomar 
(digitalt pga. pandemirestriktioner), 2. Obesitas, 3. Sällsynta diagnoser/Syndrom och genetik, 4. 
Neurologi II/ Neuropsykiatri, 5. Specialist BVC/Reumatologi. Den pågående kursen avslutas våren 
2023. 

 
Genomförande av integrerad pedagogisk fortbildning 
Arbetet med pedagogisk fortbildning enligt principerna om vuxenlärande för lärare och deltagare 
har integrerats i fortbildningskurserna för bakjourer och ”allmänpediatrik på mottagningen”, och 
kommer integreras i det ”Interna fortbildningsprogrammet” och ”Fortbildningsprogrammet för 
Specialist-BVC”. 
  
Utveckling av digitalt interaktivt alternativ till fysiska möten  
Under 2022 genomfördes enstaka digitala utbildningar pga. pandemirestriktionerna. Förberedelser 
för att i framtiden kunna erbjuda digital medverkan med god kvalitet vid sjukdom pågår.  
 
Utveckling av ett internt fortbildningsprogram vid en barnmedicinsk klinik  
Studierektorerna för fortbildning av barnläkare arbetar som mentorer för projektet avseende 
arbetsplats-baserat lärande inom en av regionens barn- och ungdomskliniker (NU-sjukvården). 
Tanken är att utveckla och tillämpa en arbetsplatsanpassad version av den metodologi vi utvecklat. 
Förnärvarande pågår arbetet med att formulera behovsbaserade målsättningar för 
fortbildningsprogrammet som startar våren 2023.  
 
Utveckling av ett fortbildningsprogram för barnläkare som arbetar med specialist-BVC 
I utvecklingen av ett femte fortbildningsspår för barnläkare som arbetar med specialist-BVC har vi 
genomfört en enkätundersökning för att kartlägga utbildningsbehovet i målgruppen. Analys pågår 
och fortbildningsprogrammet beräknas starta 2024.   
 
Utvärdering och redovisning av använda metoder för fortbildning 
Under hösten har vi publicerat en intervjustudie med deltagare från de två första bakjourskurserna. 
Studien fokuserar på vad och hur deltagarna lärt sig. Resultaten talar för att det sammanhängande 
fortbildnings-programmet möjliggjorde ett lärande i enlighet med och utanför målsättningarna för 
programmet. Den kvalitativa analysen visade positiva effekter på arbetstillfredsställelse, 
professionell utveckling och arbetsmiljö. Resultaten indikerar att utvärderingsmetoder som enbart 
bygger på måluppfyllelse kan vara blinda för viktiga områden av lärande och behöver kombinera 
med kvalitativa metoder som undersöker lärandet i ett bredare perspektiv. Sammantaget visade 
analysen av vad och hur deltagarna lärde sig, att de var bättre rustade för att arbeta som bakjourer 
och förberedda för att hantera det de inte kunde (2). Arbetet är ett samarbete med Lektor Maria 
Skyvell -Nilsson, Högskolan Väst. 

 
Samarbete och kunskapsutbyte med andra specialister/specialiteter 
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Samarbetet och kunskapsutbytet med andra specialister ser ut att stärkas genom det utlovade 
stödet från personalutskottet till specialiteter som vill arbeta enligt den ”pediatriska modellen”. 
Studierektorerna för flera specialiteter i RFR har anmält sitt intresse för ett sådant samarbete som 
förutom den pedagogiska utvecklingen innebär en förankring av fortbildningsmodellen i respektive 
samordningsråd.  
 
Studierektorerna har fortsatt att samarbeta med Barnhälsovården i den digitala fortbildningen ” 
Red flags på BVC” som riktar sig till allmänläkare verksamma på BVC inom Närhälsan i VGR. 
Studierektorerna har i samarbete med det regionala programområdet för obesitas genomfört en 
utbildning inom ramen för fortbildningsprogrammet ”Allmänpediatrik på mottagningen”. Vid flera 
utbildningsdagar på fortbildningsprogrammet ”Allmänpediatrik på mottagningen” har andra 
professioner inom barnsjukvården såsom barnsjuksköterskor och dietister bjudits in, det gäller 
exempelvis astma, allergi och lungsjukdomar samt obesitas.  

 
Studierektorerna har under året deltagit i Samordningsrådet, RPO i Västra Götalandsregionen och 
Barnläkarföreningens utbildningsutskott. En av studierektorerna har bjudits in att representera 
svensk Barnläkarförening (BLF) i fortbildningsfrågor och utveckla BLF:s framtida strategi för 
fortbildning. 
 
Publikationer 
1. Wekell P, Holmgren D. Pediatrisk och pedagogisk fortbildning för barnläkare i Västra 

Götalandsregionen, Slutrapport och projektredovisning till personalutskottet VGR för tiden 
2019 – 2021, april 2022 

2. Holmgren D, Skyvell Nilsson M, Wekell P, Paediatric on‑call consultants’ learning within and 
beyond the objectives of a coherent CPD program, BMC Medical Educati 

 
Per Wekell. 
 
 
2.4 Radiologi 
 
I april 2022 har Fatih Inci utsetts som regional studierektor för specialistläkare i Radiologi i Västra 
Götaland. Sedan 2008 anordnas ett regionalt fortbildningsprogram riktat till specialistläkare i radiologi 
vilket benämns PG-Väst (Post-Graduate-utbildning Väst). PG-väst har i år omfattat fem 
fortbildningsdagar vilket finansieras med ett abonnemangssystem. Deltagare kommer framför allt från 
de radiologiska verksamheterna vid sjukhusen inom Västra Götalandsregionen, Region Halland men 
också radiologspecialister inom andra verksamheter och regioner samt specialister inom andra 
specialiteter är välkomna.  
 
För årets fortbildningsprogram har de olika sektionerna vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset ansvarat 
för varsin heldag. Årets PG-väst har haft följande teman:  
    • Thoraxradiologi (22-05-11): DT Kranskärl. 
    • Muskuloskeletal radiologi (22-06-09): Akut Ryggsmärta och Ryggradiologi. 
    • Bukradiologi (22-10-26): Pankreas cancer. 
    •Pediatrisk radiologi (22-11-16): Skolios, Akut buk, Neonatala lungor och Kongenitala 
lungmalformationer 
    • Neuroradiologi (22-12-13): Vaskulär neuroradiologi.  
     
Föreläsarna vid fortbildningsdagarna är framför allt spetskompetenta specialister i radiologi 
verksamma vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset men vid årets fortbildningsdagar har även 
gästföreläsare från Akademiska Universitetssjukhuset och Universitetssjukhuset i Linköping deltagit. 
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Förutom radiologer föreläser oftast också en kliniskt verksam kollega för att tydliggöra radiologins del i 
den kliniska kontexten. Det genomsnittliga deltagarantalet per fortbildningsdag under året var 30 
vilket motsvarar ett tydligt ökat antal deltagare jämfört med föregående år som var 23.  
Ämnen för fortbildningsdagarna diskuteras fram i samråd och baseras också på de önskemål och 
förslag som framkommer i de utvärderingar som görs skriftligt efter varje tillfälle, i syfte att förbättra 
kvalitén på utbildningen och tillgodose de faktiska behoven. Utöver att bidra med kvalificerade 
föreläsare, där vi ofta även har möjlighet att bjuda in externa föreläsare, är den nätverkande 
funktionen av stor betydelse. 
Varje fortbildningsdag hade 5–6 timmars föreläsningar och har avslutats med en utvärdering som gett 
ytterst positiva omdömen. På frågan om vad deltagarna tycker om respektive föreläsning har 
majoriteten av föreläsningarna fått över 4,5 poäng på en skala mellan 1–5. På fråga om hur man som 
deltagare önskar delta i framtida PG-väst önskar en tydlig majoritet liveformat. Förmodligen beror 
detta på att möjligheten till diskussioner, erfarenhetsutbyte och nätverkande, som varit en central del 
av tidigare års livearrangemang, är starkt begränsad i det digitala formatet.  
 
Fatih Inci. 
 
 
2.5 Geriatrik 
 
Studierektor för fortbildning i Geriatrik för specialister i Västra Götaland sedan januari 2019 är Katarina 
Wilhelmson. Katarina Wilhelmson är universitetssjukhusöverläkare på Geriatrik Sahlgrenska och 
adjungerad professor i geriatrik. Fortbildningen var planerad att fortsätta med samma upplägg såsom 
tidigare, då detta har uppskattats av deltagarna. Fortbildningen sker i form av halvdagar som inleds 
med lunch, för att minimera att det stör för mycket i det kliniska uppdraget och därmed möjliggöra för 
specialisterna att delta. Inbjudningarna till föreläsningarna går ut till specialister i geriatrik, men även 
till t ex allmänmedicinare som anmält intresse för att delta i fortbildning i geriatrik. Detta för att främja 
att även andra specialister än geriatriker kan ha god nytta av geriatrisk fortbildning. Med en allt 
ökande andel äldre i befolkningen blir de äldre patienterna allt fler inom många specialiteter. 
På grund av fortsatta restriktioner med anledning av corona-pandemin gavs den första 
föreläsningen under våren (3/2) som en rent digital föreläsning. En föreläsning sköts på, då 
föreläsaren hade önskemål om deltagare på plats. Den föreläsningen planerade därför i stället till 
hösten, men fick återigen skjutas på då föreläsaren fick förhinder (kommer i stället att ske i början av 
2023). Övriga föreläsningar under året har skett som hybrid-föreläsningar då det har funnits ett starkt 
önskemål om att även kunna delta digitalt. Detta har fungerat relativt bra, med endast mindre 
teknikstrul. Fördelen med hybrid-föreläsningar är att man spar in restid, vilket framför allt är en fördel 
för deltagare från enheter utanför Göteborgs närområde. Att erbjuda deltagande via länk har gjort att 
fler personer från dessa enheter har deltagit än tidigare när denna möjlighet inte gavs. Att ha 
föreläsning digitalt gör dock att vi går miste om en annan viktig del av våra föreläsnings-eftermiddagar, 
vilket är att kunna träffa kollegor från andra enheter. Att träffa kollegor från andra enheter är en viktig 
del, speciellt för kollegor som arbetar på mindre enheter eller som är enda geriatriken på sin enhet.  
Jag försöker därför stimulera till deltagande på plats, då det också är mycket värdefullt för oss 
specialister att träffas på riktigt och kunna diskutera och nätverka under lunch och fika. 
 
Följande utbildningstillfällen erbjöds under året:  
 
Årets första föreläsning var Leversvikt hos äldre den 3 februari, då överläkare Inga-Lill Friis-Liby från 
Medicin Sahlgrenska föreläste om leversjukdomar hos äldre och dess handläggning. Föreläsningen 
gavs enbart digitalt, vilket fungerade väl.  
Den 10/3 var det planerat föreläsning om urologi med professor Ralph Peeker, men denna föreläsning 
valde vi skjuta på då det fortfarande var begränsat hur många deltagare som kunde vara med på plats 
och föreläsaren inte ville ha deltagare digitalt.  
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Den sista föreläsningen för våren var den 16/6, och då inga restriktioner i antal deltagare. Då föreläste 
logoped Emma Eriksson och dietist Nina Uhlebäck om sväljningssvårigheter och undernäring hos äldre 
(ett mycket vanligt problem hos sköra äldre patienter). Föreläsningen gavs som en hybridföreläsning. 
 
Höstens första föreläsning var depression hos äldre den 20/10, med specialistläkare Kristina Lygner. 
Även denna föreläsning gavs som hybridföreläsning. Tyvärr ganska få deltagare på plats, pga sena 
återbud beroende på hög klinisk belastning i kombination med sjuka kollegor. 
 
Den 27/10 kom Gunnar Jacobsson och Anders Lundqvist från STRAMA och föreläste om infektioner 
hos äldre (en mycket matnyttig uppdatering). Även denna gavs som hybridföreläsning. 
 
Höstens tredje föreläsning skulle varit urologi den 24/11, men denna fick skjutas på till våren, då 
föreläsaren fått förhinder. Tyvärr gick det inte att hitta någon annan föreläsning så nära inpå planerat 
datum. 
 
Fortbildningseftermiddagarna har av deltagarna uppfattas som relevanta och mycket givande. Stor 
positiv respons har visats, även om det ofta varit ganska få deltagare p g a hög klinisk belastning. 
Förutom ovan redovisat program har kollegorna fått information om kongresser, disputationer och 
andra möten för uppdatering inom vårt ämnesområde. Studierektor har deltagit i Svensk Geriatrisk 
förenings verksamhetschefsdagar, deltagit digitalt på European Geriatric Medicine Societys (EuGMS) 
kongress och deltagit digitalt på regionala läkemedelsdagen samt deltagit i RFRs möten under året. 
 
Katarina Wilhelmsson. 
 
 
2.6 Gynekologi och obstetrik 
 
Under 2022 har 7 utbildningsdagar genomförts. 5 möten för de egna specialisterna i Obstetrik och 
Gynekologi på temat: fosterövervakning, endometrios, kirurgiska behandlingar inom 
reproduktionsmedicin, manuell obstetrik, gynekologisk tumörkirurgi och obstetrisk medicin. Mötena 
har varit fysiska eller genomförts som hybridmöten huvudsakligen på Regionens hus i Göteborg. Vi 
kommer sannolikt att vidareutveckla och fortsätta att genomföra vissa fortbildningsmoment med 
denna undervisningsform också efter att pandemin klingat av. 
 
Samarbete och kunskapsutbyte med andra specialister/specialiteter.  
Under 2022 har 2 möten arrangerats tillsammans med andra specialiteter: 1 möte tillsammans med 
specialisterna i Reumatologi och 1 möte tillsammans med öppenvårdsspecialister. Utbildningsdagen 
”Reumatologiska sjukdomar och graviditet ” initierat av studierektorn Lena Björkman och 
undertecknad och hölls i maj med 40 deltagare, 20 deltagare från respektive specialitet. Under hösten 
anordnades ett gemensamt möte tillsammans med studierektorn för primärvården, Jannike 
Nordström, ”Implementering av det nya regionala vårdprogrammet för behandling av 
menstruationssmärtor och endometrios” där 8 öppenvårdsläkare och 30 gynekologer deltog. RPO för 
kvinnosjukdomar och förlossning, ordförande Seerney Bööj initierade och deltog i mötet. 
 
Principen om fasta abonnemang tillämpas för slutenvårdsklinikerna i VGR och Halland. Antalet 
abonnemang är ca 20 och resterande platser fördelas till specialister i öppenvård som deltar i stor 
utsträckning. I mån av plats erbjuds även privatläkare i VGR en möjlighet att delta. Kostnaden per 
möte och deltagare är för närvarande 1500 kronor och kommer att höjas till 2000 kronor januari 2023. 
Majoriteten av kursledarna rekryteras från VGR/SU men målet är att minst en föredragshållare ska 
representera en annan region i landet eller vara en internationell gäst. 
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Undertecknad deltar i arbetsgruppen CME/CPD tillsammans med 4 andra studierektorer (Stefan 
Lundin anestesi, Hasse Ejnell ÖNH, Katarina Nilsson Helander ortopedi och Denada Aiff, psykiatri) 
under ledning av ordförande för fortbildningsrådet (Diana Swolin-Ejde). Tillsammans har vi arbetat för 
att 2022 kunna påbörja en kartläggning av tillgång till utbildning för specialisterna i VGR. CME/CPD är 
ett system för att säkerställa och dokumentera fortsatt kompetens för specialister efter examen och 
fram till pension. Under 2021 bestämdes att vi skulle genomföra ett pilotprojekt och inventera 
specialisternas tillgång till intern och extern vidareutbildning i våra respektive specialiteter under 
perioden mars-november 2022. Arbetsutskottet på SU och samordningsrådet för Obstetrik och 
Gynekologi har ställt sig positiva till CPD/CPM pilotprojektet. Arbetet har varit intensivt inför 
uppstarten av pilotprojektet och gruppen har träffats regelbundet under året för avstämningar. Vi har 
haft ett dialogmöte med Daniel Vestberg och Jakob Nyhlin från VGLF där vi presenterade CME/CPD-
projektet i Västra Götaland. Under våren träffade jag läkarchefer/specialister och informerade om 
projektet och hur det skulle genomföras rent praktiskt. Jag har haft kontakt på mejl med övriga 
specialister och förklarat bakgrunden och målet med pilotprojektet. Insamling av redovisade 
utbildningar på individnivå pågår. Redovisning av pilotprojektet kommer att ske under 2023.  
 
Under 2022 har undertecknad deltagit i samtliga fyra möten för Regionala fortbildningsrådet (RFR), alla 
förlagda till Sahlgrenska universitetssjukhuset eller digitalt möte. Jag har haft ett möte med 
samordningsrådet i Obstetrik och Gynekologi.  
 
Maria Gyhagen. 
 
 
 
2.7 Infektion 

På Infektion, SU/Östra arbetar för närvarande 45 specialistläkare. På Infektion SÄS, NÄL och SkaS finns 
sammanlagt cirka 30 specialistläkare. Våra regionala fortbildningsdagar har även deltagare från såväl 
Hallands som Jönköpings län. Utöver infektionsspecialister riktar sig fortbildningsdagarna även till 
smittskyddsläkare och vårdhygienläkare samt läkare inom klinisk mikrobiologi.  

Fortbildningsdagar 
Vårt regionala samarbete med gemensamma utbildningar för att främja fortbildning 
för infektionsspecialister fortgår. Jag, som studierektor, står för organisationen kring detta, i 
samverkan med representanter för fortbildningen på respektive regionklinik. 
Fortbildningen består fortsatt av en heldag med 1–2 ämnesområden. Ett tillfälle på hösten och ett på 
våren. Pandemin har inte påverkat nämnvärt under innevarande år, mötena har hållits helt fysiskt. 
Handouts från föreläsningarna skickas alltid ut till deltagande verksamheter i efterhand. På så sätt kan 
även de som inte kunnat delta fysiskt ta del av innehållet. Ämnen diskuteras fram i samråd och baseras 
också på de önskemål och förslag som framkommer i de utvärderingar som görs skriftligt efter varje 
tillfälle, i syfte att förbättra kvalitén på utbildningen och tillgodose de faktiska behoven. Utöver att 
bidra med kvalificerade föreläsare, där vi ofta även har möjlighet att bjuda in externa föreläsare, är 
den nätverkande funktionen av mycket stor betydelse. Det finns ett behov av att diskutera praktiskt 
handläggande, vilka skillnader som eventuellt finns inom regionen, och hur vi ska komma fram till en 
samsyn inom vissa områden. 
Antal deltagare brukar vara cirka 40 personer. Vi försöker att belysa områden som nyligen uppdaterats 
med vårdprogram och eller nya riktlinjer och rekommendationer. Utbildningsdagar under året har 
täckt två stora områden: ”Tuberkulos” samt ”Ortopediska infektioner”. Vi försöker att täcka in berört 
område utifrån olika aspekter och därmed involvera andra specialiteter för ett dynamiskt och 
mångfacetterat perspektiv, tex mikrobiologer, intensivvårdsläkare, kärlkirurger och radiologer, utöver 
erfarna föreläsare inom infektionsområdet både från SU och från annan universitetsklinik.  
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Till våren 2023 planerar vi en heldag med endokardit, som vanligt multidisciplinärt.  

I nätverkande med särskilt ansvariga personer för fortbildning i regionen planerar vi fortsatt innehåll 
och upplägg av dessa dagar efter våra gemensamma önskemål. Vi kommer att fortsätta med 
nuvarande upplägg med ett inledande mikrobiologiskt perspektiv (mikrobiolog som föreläsare), 
föreläsningar med patientfall och avslutande riktlinjer och behandlingsdirektiv, gärna såväl nationellt 
som internationellt. Ofta använder vi interaktiva moment. Nya forskningsrön och framtidsutsikter 
belyses. Rapportering sker löpande till verksamhetschef på Infektion och vi hoppas med detta kunna 
fortsätta att bidra till kompetensutvecklingen hos infektionsspecialister på ett regelbundet och 
lättillgängligt sätt och avser att bibehålla en hög standard och kvalité.  

Övrig fortbildning 
Infektionsläkarnas specialistförening (SILF) har sedan nu ett antal år ett återkommande möte i 
samarbete med mikrobiologer och infektionsspecialister, som innefattar en hel vecka med 
högkvalitativa föreläsningar inom aktuella områden. Verksamheten uppmuntrar och prioriterar att 
skicka specialister regelbundet på detta, inom ramen för bemanningsmöjligheter på kliniken. 
Kongressen går under benämningen ”Infektionsveckan och Mikrobiologiskt vårmöte" och håller hög 
standard. SILF har under pandemin haft återkommande webinarier med uppdatering inom COVID-19 
området, med stor uppslutning bland kollegorna. Beroende på hur utvecklingen blir avseende COVID-
19, blir det ev återigen aktuellt. SILF ordnar utöver detta även höst- samt vårutbildning med aktuella 
ämnen. Dessa utbildningsdagar är 2–3 dagar långa och vänder sig till hela landets 
infektionsspecialister. Kvalitén är god och ett populärt fortbildningstillfälle för specialister.  

Det ligger ett stort värde i ersättning med medel från RFR för specialisters vidareutbildning 
(Svenska Infektionsläkarföreningens fortbildning, kongresser, kurser). Det möjliggör 
planering för kontinuerlig fortbildning med målet att alla specialister ska ha 10 vidareutbildningsdagar 
per år.  

Under året har det skickats 16 ansökningar för medfinansiering till utbildning via RFR. 

Birgitta Anesten. 

 
2.8 Internmedicin  
 
Den årliga fortbildningen för specialister i internmedicin har pågått sedan 2007. Fortbildningen 
omfattar nio endagskurser:  
 
Vårtermin:  
1. Gastroenterologi & Hepatologi, kursansvarig: Ingalill Friis-Liby  
2. Endokrinologi & Diabetes, kursansvarig: Katarina Eeg Olofsson och Oskar Ragnarsson  
3. Hematologi, kursansvarig: Hege Gravdahl Garelius  
4. Kardiologi, kursansvarig: Entela Bollano  
 
Hösttermin:  
5. Koagulation & Angiologi, kursansvarig: Fariba Baghaei och Lina Dahlén Holmqvist  
6. Lungsjukdomar & Allergologi, kursansvarig: Haris Durakovic  
7. Infektion, kursansvarig: Malin Hägglund  
8. Neurologi & Reumatologi, kursansvarig: Mikael Edsbagge och Lena Björkman  
9. Njurmedicin, kursansvarig: Aso Saeed  
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De nio kursdagarna upprepas varje år. Ämnesinnehållet i varje delkurs uppdateras med nytt innehåll 
vart tredje år. Målsättningen är att alla specialister i internmedicin deltar i fortbildningen 3 gånger per 
år, under hela sin yrkeskarriär, och uppdaterar därmed varje område vart tredje år.  
 
Under 2022 har 15 - 30 specialister i internmedicin deltagit vid varje kursdag. All utbildning skett på 
vanliga fysiska träffar. Presentation av patientfall prioriteras av föreläsarna. Samtliga föreläsare har 
rekryterats från sjukhus inom VGR.  
 
Oskar Ragnarsson. 
 
 
2.9 Kardiologi 
 
Regional fortbildning har fortsatt med samma upplägg som tidigare innan pandemin då det har 
uppskattats av deltagare. Målgruppen för fortbildningarna är specialister i kardiologi som arbetar inom 
Västra Götaland och Norra Halland. I mån av plats deltar även specialister i kardiologi som arbetar 
inom privat vård, ST-läkare i kardiologi samt specialister i klinisk fysiologi. Inbjudan till fortbildningsdag 
sker via e-post och utbildningen hålls vanligtvis i nära anslutning till centralstationen i Göteborg. 
Fortbildning sker i form av heldagar, ett tillfälle på hösten och ett på våren. Ämnen diskutera fram i 
samråd och baseras också på de önskemål och förslag som framkommer vid diskussion efter varje 
tillfälle. Detta i syfte att förbättra kvalitén på utbildning och tillgodose de faktiska behoven. Antalen 
deltagare bruka vara 40–50 personer. Vi försöker belysa områden som nyligen uppdateras med /nya 
riktlinjer och rekommendationer; implementering av nya metoder etc.  
Under 2022 har vi anordnat 2 fortbildningsdagar som handlade om utredning och behandling vid 
mitralis och trikuspidalis klaffsjukdomar. Vi båda dagarna deltog interna föreläsare från kardiologi, 
invasiv kardiologi, klinisk fysiologi och thoraxkirurgi. Även kollegor från Norrland kunde vara med via 
web under en av dagarna. Fortbildningsdagar har uppfattats av deltagare som relevanta och mycket 
givande. Det har varit ett bra forum for djupare samarbete mellan kardiologklinikerna inom VRG och 
Halland.  
På kliniken har vi varje onsdag ett fortbildningsprogram där ämnesområdena kan vara allt från 
återrapportering från kongresser, presentation av aktuell forskning på kliniken och inbjudna 
föreläsare. Programmet riktar sig inte bara till specialistläkarna, men är av en sådan karaktär att det 
utbildningsmässigt passar både ST-läkare och specialister.  
Under 2022 har vi fortsatt med ”on-line” tisdagsutbildning för ST-läkare och specialister inom regionen 
via nätet. Föreläsningar har hållits via uppkoppling till bland annat Kungälv NÄL; Borås, Skövde med bra 
kvalitet både innehåll, bildkvalitet och ljudkvalitet. 
 
Entela Bollano. 
 
2.10 Kirurgi 
 
Under 2022 gick den tidigare regionala studierektorn för specialistläkarna i kirurgi i pension. Det 
fortsatta studierektorsuppdraget fördelades i stället på två tjänster om vardera 50 % och tjänsten 
delas nu av Anders Rosemar från Kirurgkliniken på Östra Sjukhuset, samt Martin Flygare från 
Kirurgkliniken i Alingsås. 
 
Vi har till att börja med fortsatt att organisera det regionala fortbildningsprogrammet i väsentligen 
oförändrat format. Den tidigare studierektorn valde att omforma fortbildningsprogrammet och 
fokusera på korta, återkommande videosända föreläsningar då man sett tilltagande svårigheter att få 
tillräcklig närvaro vid traditionella heldagsutbildningar. Genom det digitala formatet och genom 
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kortare utbildningstillfällen ville man öka tillgängligheten och maximera deltagandet (se föregående 
årsrapport för utläggning kring detta). 
 
I nuläget anordnas varje månad en föreläsning, som tillhandahålls över säker videolänk (via 
join.vgregion.se). Föreläsningarna berör ämnen av allmänkirurgiskt intresse och föredragshållarna 
utgörs i första hand av kirurger från regionen, men även av läkare från andra specialiteter. Inbjudan till 
föreläsningarna mejlas ut till samtliga kirurgkliniker inom Västra götalandsregionen och uppslutningen 
har varit god. Kirurgklinikerna runtom i regionen kopplar upp sig mot videolänken och tar del av 
föredragen och har samtidigt möjlighet att interagera och ställa frågor. 
 
Sedan vi tillträdde har vi stått för planering och organisering av höstens föreläsningar. Vad gäller 
nästkommande år är vårens föreläsningsschema lagt och vi planerar nu för hösten 2023. Vi ser 
samtidigt över den nuvarande utbildningsstrukturen och för kommunikation med studierektorer från 
andra medicinska specialiteter för att se hur vi eventuellt kan utveckla fortbildningsstrukturen till det 
bättre, för att öka utbildningsvärdet för regionens kirurger. 
 
Martin Flygare. 
 
 
2.11 Onkologi 
 
Studierektorstjänsten är vakant och någon fortbildning för onkologer har därför inte genomförts inom 
ramen för Regionala fortbildningsrådet.  
 
 
2.12 Ortopedi 
 
Regionala fortbildningsrådet (RFR) årsrapport 2022 för Ortopedi   
Regional fortbildning för specialister inom Ortopedi har pågått sedan 2012. Katarina Nilsson Helander, 
regional studierektor har tillsammans med administrativ samordnare Louise Théen ansvarat för 
specialistläkarnas utbildning sedan 2020. Ortopedin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset är uppdelat i 
sju subspecialiteter/team som utgörs av Trauma-, Protes-, Rygg-, Fot-, Tumör-, Barn- samt 
Artroteamet. Dessa subspecialiteter och den egna specialiteten Handkirurgi utgör stommen i det 
nuvarande årliga utbildningsprogrammet. 
Utbildningstillfällena har under 2022, i flera fall, varit teamövergripande. Föreläsarna har 
huvudsakligen utgjorts av kollegor på SU/Mölndal. 
Vi har under 2022 genomfört sju av åtta planerade utbildningstillfällen: 
Vårens utbildningstillfällen: 

• VISOK- Övre extremitet – Rotatorcuffskador / Främre axel Instabilitet 
• VISOK- Fotledsfrakturer 
• VISOK- Barnortopedi” The beauty and the beast - höftleder hos barn” 
• VISOK- Akut trauma inställt med kort varsel presenteras  

Höstens utbildningstillfällen: 
• VISOK - Ortopediska infektioner 
• VISOK - Västleden – för protesintresserade ortopeder 
• VISOK - Artroforum 
• VISOK - Handledsfrakturer 

Samtliga specialistläkare i regionen men även privata vårdgivare och specialistläkare i närliggande 
regioner har fått en skriftlig inbjudan till varje utbildningstillfälle, anmälan sker sedan via hemsidan, 

file://vgregion.se/Hem/GOT-006/diasw/_SU/aa%20FOUU%20chef/MUR=RFR/Verksamhetsber%C3%A4ttelser/2022/join.vgregion.se
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vgregion.se/specialisten/ortopedi.  
Vi har efter pandemin fortsatt med hybridmöten, eftersom flera av deltagarna önskar att vara med på 
länk, delvis för att undvika långa resor. Antalet deltagare har ökat sedan föregående år och har vid 
några tillfällen uppgått till >35 personer. Deltagarna har efteråt fått fylla i en elektronisk enkät, vilken 
visat att majoriteten av deltagarna tyckt att utbildningstillfällena varit givande.  
Vi har under året, för alla ortopedkliniker inom VGR, infört en abonnemangsavgift som medför 
obegränsad tillgång till antal kurstillfällen, utan extra kostnad. För privata verksamheter och regioner 
utanför VGR betalas en högre avgift för varje utbildningstillfälle. 
Regionala studierektorn har förutom att delta i RFR sammankomster och anordna utbildningstillfällen 
även deltagit i en arbetsgrupp. Gruppen bildades hösten 2021 under ledning av ordförande Diana 
Swolin-Eide och består av fem studierektorer inom RFR i VGR. Syftet är att skapa ett system för 
kontinuerlig kompetensutveckling (CPD), anpassat efter svenska förhållanden, för specialistläkare i 
Sverige. Formella krav på kompetensutveckling/fortbildning saknas i Sverige. Målet är att alla 
specialistläkare i Sverige skall ha en adekvat fortbildning under hela sin yrkeskarriär. 
Studierektorerna påbörjade hösten 2021 med stöd av SU:s ledningsgrupp, arbetsutskott och HR att 
arbeta fram ett underlag för att kunna starta ett pilotprojekt. Under 2022 har arbetsgruppen haft 
åtskilliga möten, parallellt med att respektive verksamhet drivit projektet framåt. Har som studierektor 
informerat om projektet i samordningsrådet men också för verksamhetschefer på respektive 
ortopedklinik inom VGR och på gemensamma läkarmöten. Information om de praktiska detaljerna 
(poängberäkning av utbildningsinsatser, ifyllandet av Excel blad) har gjorts såväl skriftligt som muntligt. 
Med stöd från verksamhetscheferna kunde pilotprojektet startas under våren. Till dags datum har vi 
inom ortopedin samlat in information om fortbildning från nära hälften av specialistläkarna i vår 
region. Sammanställning har påbörjats och beräknas slutföras under första kvartalet 2023. 
 
Katarina Nilsson Helander. 
 
 
2.13 Psykiatri 
 
Inom specialiteten psykiatri är fortbildningen organiserad i form av ett utbildningsprogram med 
fortbildningsdagar 8 dagar per år och flera fördjupningskurser.  
 
Under 2022 har flera utbildningar genomförts på ett hybrid sätt.  Under året hölls sammanlagt 8 
utbildningsdagar med cirka 30 deltagare per gång från alla psykiatriförvaltningar inom VGR och från 
Halland. Alla fortbildningsdagar och fördjupningskurser har haft fokus på så väl vuxna patienter som 
barn och ungdomar. Utbildningskonceptet följer ST läkarnas modell, enl. METIS format med 
litteraturläsning, inlämningsuppgift, kursmöte och examinationsuppgift. Kursen genomförs med 
mindre antal deltagare (10–20) med stor möjlighet till interaktion. 
 
Fortbildningsdagarna, som var endagsutbildningar, fokuserade på olika teman:  

• ADHD-speciellt fokus på utredning och arbetssätt. Samarbetet mellan läkare och psykolog 
under utredning lyftes upp som en viktig faktor för att patienten ska få god vård och 
utredningsköer minimeras. Sahlgrenska presenterade deras ADHD-process vilket ledde till 
samtal och erfarenhetsbyte.  

• Psykos med speciellt fokus på antipsykotiska läkemedel, verkningsmekanismer, biverkningar 
och vikten att följa upp behandling.  

• Affektiva sjukdomar med speciellt fokus på antidepressiva läkemedel. Under de sista åren har 
pågått en debatt kring deras effektivitet. Prof. Elias Eriksson presenterade forskning kring 
antidepressivas effektivitet och problematiken i forskning där olika skattningsskalor används. 
Det nya läkemedlet Spravato presenterades.  

• Sällsynta diagnoser: en hel utbildningsdag med Prof. Christoffer Gillberg med fokus på 
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genetiska avvikelser.  
• Beroende med speciellt fokus på diagnostik, samsjuklighetsutredning och LVM.  
• Tvångssyndrom med speciellt fokus på diagnostik, behandling och bemötande.  

 
Vi genomförde även flera fördjupningskurser på två dagar: 

• Beroende 
• Suicidprevention 
• Bakjoursskola  
• Läkaren i förvaltningsrätten 
• En helt ny kurs som utvecklades i samarbete allmänpsykiatri, rättspsykiatri, förvaltningsrätten i 

Göteborg. Läkarna fick möjlighet att färdighetsträna med hjälp av lagman, sakkunnig läkare 
och offentligt biträde. Fördjupningskursen var unik och mycket uppskattad.  

 
Under år 2022 har vi utvecklad vår digitala kompetens genom att genomföra hybridutbildningar med 
hög kvalité. Vi har startat ett nationellt arbete med fokus på specialistläkarnas fortbildning. En 
nationell kurs i beroendemedicin för specialistläkare i psykiatri kommer att genomföras under 2023. 
 
Denada Aiff. 
 
2.14 Reumatologi 
 
Vi anordnar återkommande utbildningar för specialistläkare i reumatologi i VGR där även 
reumatologer från Halland bjuds in. Utbildningarna riktar sig även till specialister i barnreumatologi 
som flitigt frekventerar våra möten. 
Våra utbildningar styrs av tema som vi bestämmer årsvis i vårt FOUUI-utskott. Detta forum är även 
utmärkt för att hämta inspiration till framtida utbildningsevenemang. Årets utbildning för specialister 
har i mindre omfattning påverkats av COVID19-Pandemin. Under 2022 har vi totalt haft tre 
heldagsutbildningar (ett planerat evenemang ställdes in pga. att det krockade med ett nationellt 
reumatologimöte som anordnades i Göteborg) och dessa har getts i två olika former, dels i samband 
med en utbildning för hela kliniken, dels som två ”specialistläkardagar”.  
Vi har anordnat ett VGR-gemensamt möte i webinarformat med föreläsningar inom följande områden: 
Riktlinjer för läkemedelsbehandling reumatologi, rapport från en kollega som gjort en post-doc i 
Cambridge, UK, kortisonbehandling; pro- and con, Livsstilsverktyget, COVID-19 hos patienter med 
reumatisk sjukdom (nationellt perspektiv) och rapport från Centrum för artificiell intelligens (SU). Ca 
120 deltagare, varav ett 40 tal specialistläkare i reumatologi.  
Under senvåren anordnades en heldagsutbildning för specialister i reumatologi i VGR. Tillsammans 
med studierektorn i Gynekologi och Obstetrik (Maria Gyhagen) anordnade vi en utbildningsdag för 
specialister i reumatologi och specialister i gynekologi/obstetrik där temat var graviditet och reumatisk 
sjukdom. Mötet gavs i fysisk form och alla specialister i VGR var inbjudna. Vi hade föreläsningar av 
både reumatologer och gyn/obstr.  
Den senaste utbildningsdagen gavs i fysisk form (november 2022) och riktade sig till alla specialister i 
reumatologi i VGR. Temat var högspecialiserad läkemedelsbehandling inom reumatologi. Ett 30-tal 
specialister från regionen deltog.  
Vi har också varit med och undervisat reumatologi för specialister i internmedicin hösten 2022 och 
flera av våra specialistläkare har deltagit i medicinklinikens föreläsningsserie.  
Reumatologi SU erbjuder varje vecka en 30 minuters utbildning för hela enhetens läkare. Vi har även 
tät kontakt med avdelningen för reumatologi och inflammationsforskning och har möjlighet att delta i 
deras forskningsinriktade fredagsseminarier. 
 
Lena Björkman. 
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2.15 Ögon  
 
Den regionala vidareutbildningen har under 2022 har bedrivits på tre olika sätt precis som tidigare år.  
 

1. Endagarskurser/efterutbildningsdag anordnas och erbjuds alla ögonspecialister inom Västra 
Götalandsregion samt Halland. Under VT 2022 gavs ett kurstillfälle i Medicinsk Retina 
(Diabetes och Makuladegeneration) samt ett under HT 2022. Under HT 2022 gavs två 
kurstillfälle i Neurooftalmologi. 

 
2. Regionmöten med interna eller externa föreläsare anordnas för alla som jobbar inom 

ögonverksamheten i regionen. Tre regionmöten hölls under VT samt två under HT 2022. Först 
ut var ett föredrag om ”Kornela topografi och ketatokonus” som efterföljdes av ”Endoftalmit” 
samt ”Barn som far illa”. Den senaste hade vi en gästföreläsare från Stockholm, Kerstin 
Hellgren, som höll i den. Under HT hölls det två regionmöten med teman; ”OCT markörer vid 
diabetesmakulaödem” samt ”Endokrinoftalmopati” av Blanka Buks (ögonläkare SU) samt 
Helena Filipsson Nyström (Endokrinolog SU). Alla dessa möten var hybridmöten där ungefär 
hälften av deltagarna var på plats på i föreläsningssal på SU/Mölndal och hälften deltog digitalt 
via Teams/Cisco. 

 
3. Den nationella bakjourskursen inom oftalmologi gick av stapel 24–26 januari på distans via 

Teams. 
 
Deltagandet vid regionmöten har varit varierande, med mellan 40–65 deltagare. Dock brukar det sitta 
fler än bara en person bakom flertalet datorer/uppkopplingar under Regionmöten, varför den verkliga 
deltagarsiffran är ännu högre. Närvaron vid Efterutbildningarna har varit mellan 15–30 per kurstillfälle.  
 
För 2023 är två efterutbildningskurser (”Kirurgisk retina/Ögontumörer” samt ”Glaukom”), som skall 
ges två gånger var, planerade samt 5 regionmöten (tre under VT samt två under HT 2023). 
Nästkommande nationella bakjourskursen är preliminärt planerat för januari 2024. Hoppet lever kvar 
att under 2023 kunna fortsätta hålla både Regionmöten samt Efterutbildningar på plats i 
Göteborg/Mölndal, men förberedelser görs för att göra om dessa till digitala möten/kurser vid behov, 
pga Covid-pandemin. Regionmöten kommer även i fortsättningen att i förstahand planeras som 
hybridmöten. 
 
Pia Kvickström. 
 
 
2.16 Öron, näsa och hals 
 
Öron-, näs- och halsverksamheten (ÖNH) hade 2022 fyra endagarsutbildningar för specialistläkarna i 
Västra Götalandsregionen inklusive Halland och Värmland. Kallelse till utbildningsdagarna skickades via 
mejl ut till drygt 150 specialistläkare varav drygt 10 arbetade som privatläkare. Utbildningsdagarna 
ägde rum på Villa Bel Parcs konferensanläggning i Slottsskogen.  
Under våren 2022 hölls en utbildningsdag i ämnet cancer inom öron-, näs- och hals under ledning av 
överläkare Luaay Aziz (SU) och en i ämnet öronkirurgi (SU) under ledning av överläkare Wael Alian. 
Under hösten har utbildning/diskussion givets i ämnet mortality/morbidity under ledning av 
verksamhetschef Erik Renvall (SU) och undertecknad. Vidare under hösten gavs en utbildningsdag i 
ämnet sväljningssvårigheter under ledning överläkare Mohammed Al-Azzawe (SU). I dessa fyra 
utbildningsdagar deltog mellan 13 – 24 specialistläkare samt föreläsarna. Utvärdering av mötena sker 
varje gång och är generellt mycket positiva. Arbetet för planering av 2 utbildningsdagar våren 2023 är 
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påbörjat. 
En gång om året skickar undertecknad ut en förfrågan till samtliga verksamhetschefer/läkarchefer om 
nytillkomna specialistläkare. Det är ett problem att studierektorn inte automatiskt får information när 
ST-läkare blir specialistläkare eller när nya specialistläkare anställs i regionen. 
Inom RFR har det skapats en projektgrupp, bestående av de regionala studierektorerna för ortopedi, 
gynekologi, anestesi, psykiatri och öron-näs och hals, som arbetar med kontinuerlig 
kompetensutveckling för specialistläkare (CPD). Målet för detta projekt är att kompetensutveckling 
även i Sverige skall bli obligatorisk för såväl specialistläkarna som för arbetsgivarna. 
Arbetet med detta projekt har inneburit ett flertal fysiska och digitala möten inom gruppen. Det har 
också inneburit fysiska och digitala möten med de flesta specialistläkarna i VGR där information om 
CPD skett och specialistläkarna har därefter på mejl fått ett Excel-ark där de ombedes fylla i sina 
kompetensaktiviteter under perioden 22-02-02 – 22-11-30. I detta arbete har undertecknad 
informerat styrelsen för svenska öron-, näs- och halsläkarföreningen och i Stockholm träffat 
ordförande i denna förening, samtliga verksamhetschefer inom ÖNH och ÖNH-professorer. Samtliga 
mötesdeltagare uttalade sig mycket positivt om projektet. Hela CPD-gruppen har också haft ett möte 
med de fackliga företrädarna i VGR. 
Arbetet med att sammanställa specialistläkarnas utbildningsaktiviteter under 2022 har påbörjats av 
hela gruppen och beräknas bli klar i början av 2023.  
 
Hasse Ejnell. 
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