PLO’s politik om systematisk efteruddannelse vedtaget på PLO's repræsentantskabsmøde den 1. december 2012:

Baggrund.
Repræsentantskabsmødet vedtog i december 2007 en politik for sikret efteruddannelse. Beslutningen var baseret på en rapport
fra DSAM og PLO.
RLTN og PLO aftalte i 2008 en principaftale for systematisk efteruddannelse, som fastlægger nogle overordnede principper for
systematisk efteruddannelse.
Efteruddannelsesfondens bestyrelse besluttede i 2011 at lade udarbejde et forslag til systematisk efteruddannelse, der skulle
konkretisere principaftalen fra 2008.
På den baggrund er der udarbejdet en rapport om systematisk efteruddannelse, der er udsendt til repræsentantskabsmødet.
Vision.
1) Systematisk efteruddannelse er et tilbud til alle alment praktiserende læger om kontinuerlig deltagelse i et struktureret og
planlagt, livslangt efteruddannelsesforløb indenfor aftalte temaer med fokus på evidensbaseret medicin og med relevans for
patienter og samfund.
2) I modsætning til den eksisterende efteruddannelse, der hviler på lægernes personlige og interkollegiale behovsvurderinger,
baseres det faglige indhold i systematisk efteruddannelse på en række planlagte temaer, som tilsammen dækker kernen i arbejdet
i almen praksis.
3) Systematisk efteruddannelse gennemføres som systematisk tilrettelagt kompetenceudvikling, der samlet dækker
efteruddannelsesmålbeskrivelsen for almen medicin.
Fagligt indhold.
4) Alle læger er forpligtet til at være fagligt opdateret i relation til målbeskrivelsen.
5) Den aftalebestemte efteruddannelse omfatter ti efteruddannelsesdage, heraf fem til systematisk efteruddannelse.
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6) Systematisk efteruddannelse består af aktiviteter, der indebærer tilpasning til lægernes forskellige læringsstile.
Efteruddannelsesaktiviteterne omfatter faste kursusmoduler, praksisnære aktiviteter og en kombination heraf. De planlægges
med udgangspunkt i rapporten om systematisk efteruddannelse.

Økonomi.
7) Lægerne kompenseres for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med deltagelse i systematisk efteruddannelse.
8) Finansiering af systematisk efteruddannelse sker ved at tilføre nye midler til almen praksis.
Organisation.
9) Den systematiske efteruddannelse administreres i regi af Efteruddannelsesfonden.
10) Der etableres et centralt sekretariat i et ligeværdigt samarbejde mellem regionerne og PLO.
11) Der skabes tætte relationer til de almenmedicinske miljøer og de regionale KEU-udvalg.

