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BAKGRUND 

Dags igen – Gott Nytt År! Dags för ett nytt Nyhetsbrev – hög tid kan man 

säga. Debattens vågor går höga i SFAM med fokus på kompetensregistrering, 

eller är det på kompetensvärdering? Vari ligger skillnaden – och vilken 

kompetens behöver man som allmänläkare? 

ASK-processen snurrar på 

Som ni kanske vet hade vi ett seminarium i höstas – oktober 2015, och då 

medverkade Åsa Niper från styrelsen och presenterade den nya hemsidan 

och den inledda pilotstudien. 

Nya ASK-kollegor 

Nå, det var väl bara en ny ASK-kollega som redovisade sitt arbete i höstas. 

Lena Agnebjer fån Västerås hade skaffat sig goda erfarenheter tillsammans 

med Gunilla Byström från Övik. Gunilla var ju med redan på ”guldåldern” på 

2000-talet när vi hade seminarier i AbiSKo. Bägge är framstående 

kompetensvärderare i examen och MiST. 

Blivande ASK-kollegor i ”pipeline”? 

Under 2015 startade ytterligare 3 kollegor sina processer, och vi diskuterade 

formerna för – och tidpunkten för en redovisning. En aspekt är ASK som 

recertifiering, en annan är ASK som fortbildningsplanering, och en tredje är 

ASK som utvecklare av värderingsmetoder. Blir spännande att få höra 

resultaten. 

 ” http://sfam.se/artiklar/ideseminarium-hur-

starker-vi-primarvardens-roll-i-framtidens-

halso-och-sjukvard.” – SFAM.se 

SEMINARIER 2016 

Vi har preliminärbokat ett nytt seminarium till hösten 2016. Sannolikt 

oktober och sannolikt Stjärnholm, Nyköping. Det går bra redan nu att 

meddela mej intresse för deltagande och föreslå programpunkter liksom 

EN 
FRAMGÅNGSHISTORIA 

ASK-projektet har som mål: 

Att skapa metoder för 

kontinuerlig självvärdering av 

den egna allmänmedicinska 

kompetensen 

Att skapa former för en 

kollegial dialog om 

allmänläkarens kompetens 

Att stimulera 

fortbildningsplanering 

grundad på denna analys. 

Den pedagogiska modellen 

grundas i glädjen av att se sig 

själv och att bli sedd 

marginallista för en kort 

historia om en viktig händelse 

eller en framgångshistoria du 

vill lyfta fram. 

Du kan också ta med en 

uppdragsbeskrivning eller 

annat innehåll du vill lyfta 

fram i varje nummer, till 

exempel kommande 

händelser. 

 

 

[Klicka här om du vill lägga till en beskrivning] 



datum. Vi återkommer om detta. 

Ideseminarium 

Länken ovan går till SFAMS Idéseminarium vid årsmötet 28-29/4. Den 

första dagen handlar bl.a. om ”vårt” område – kompetensutveckling, eller 

närmare bestämt registrering. Det är säkert väldigt lämpligt om vårt nätverk 

är rikligt företrätt då – liksom i debatten om ”Framtidens Primärvård”. Det 

är ju knappast genom att pruta på kompetens som vi når framgång! Styrelsen 

har lovat oss ”utrymme” (en lokal) på fredag förmiddag – innan årsmötet, 

och det är kanske ett bra tillfälle att mötas ”som hastigast”? Anmäl 

deltagande/intresse till mej – så kör vi ett möte då. Vad ska vi prata om? 

Kom med förslag, tänk till. Hur etablerar vi en kultur med livslångt lärande 

byggt på kompetensvärdering? 

KOMPETENSVÄRDERINGSMETODER – NYTT VERKTYG 

Vi använder ju en del ”verktyg” i vår värderringsprocess. PLADASK och EUROPEP är två fina akronymer som vi svängt 

oss med. Någon som använt dem? Ny tipsar Jan-Eric Olsson om en ny enkät:  ”Svensk validerad 360-graders enkät på gång under 

2016 från Akademiskt primärvårdscentrum”. Är detta intressant – är det något att ta upp och granska? Kanske redan nu i vår? 

Återkom gärna med reflexioner – helst per mail. Använd gärna rubriken ASK – och svara kanske med mailtekniken ”Svara 

alla”, eller direkt till Polarull!  Vi hörs och ses – skriver jag en porlande vårdag med plus 10 grader, sol och en meter snö! 

Hoppas verkligen på mer kyla innan påsk. Någon måtta på växthuseffekter får man väl önska sig! Välkomna! 

 

C-E Mabeck, Ulf Måwe, Mogens Hey, i AbiSKo. 

Kontakta oss 

ASK-nätverket 

c/o Svartholm Kornv 5,  

954 32 Gammelstad 

070.6234509 

Polarull.svartholm@telia.com 

 


