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SOMMAREN ÄR SLUT – LEVE HÖSTEN! 

Visst har det varit en fin sommar med bra väder, inget regn eller mygg. Bara 

sol och hängmatta. Samt motion och stärkande promenader förstås. Kort 

sagt – batterierna är laddade inför hösten, eller hur? Vi inleder med anmälan 

till ASK-seminariet, och jag vill att ni som redan anmält er konfirmerar ert 

deltagande snarast. Vi har inte så många platser. Programmet är under 

utveckling – tips och förslag emotses med glädje. 

Kompetensvärdering – grund för professionell tillit? 

”Att styra genom att mäta – att ersätta för lättmätta prestationer”. 

Primärvårdens styrmedel är under omprövning. Kan man hoppas på att 

något händer den närmaste tiden? Det reses många förhoppningar 

på ”ledningsstruktur” och ”chefsskap” för att vården ska bli kvalitativt bra 

och säker. Avvikelser och riktlinjer ska utveckla vården. På KTH fanns en 

professur i patientsäkerhet (Richard Cook) som hade ett annat fokus. 

Identifiera risker innan något skett och åtgärda preventivt. Hans jobb höll i 

två år ( se Sjukhusläkaren 2013). Han passade inte in i den ”svenska 

modellen”. Troligen har vi något att lära av detta: Primärvårdens största 

problem är bristande kompetens (kvantitativt och kvalitativt) – och här 

ligger väl vår framtid. Vi allmänläkare kan konkurrera med kompetens. 

Kompetens behöver uppdateras effektivt. Med kunniga allmänläkare blir 

sjukvården bättre. Kan vi dokumentera vår kompetens? Ja, via ASK. 

 

 ”Kunniga allmänläkare skapar förutsättning 

för professionell tillit” – okänd Guru 

SFAMS ROLL 

Professionell tillit – kräver organisation. Alltså är SFAM:s roll viktig. Det var 

ett turbulent årsmöte i våras, med omsättningar i styrelsen. Blev det ett 

tempotapp, eller ett lyft? Fortbildningsportalen och den nya hemsidan 

behöver utvecklas och nyttjas. Gör vi det? Hur går det? Förhoppningsvis får 

vi till seminariet tillgång till ”nyheter” och kan bidra till utvecklingen av hög 

professionell kompetens. En Värdefull Vård, Läkarsällskapets projekt går 

framåt, och alla andra projekt inte att förglömma. Det kanske blir bättre trots 

allt och trots den stora läkarbristen och det stora vikariebehovet som råder. 

NÄSTA  ASK-SEMINARIUM 

Stjärnholm 13-14/10.      

Anmälan före 3/9. 

Kostnad mm – ej klart ännu. 

ASK-projektet har som mål:  

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. 

 

 

 



GMC MY CPD 

Att göra ASK, att kompetensvärdera sig själv, är roligt och intressant. En del 

är förstås att registrera sin fortbildning, kanske poängsätta den och 

framförallt att reflektera över den. SFAM:s fortbildningsportal och ”den 

norska modellen” är metoder och hjälpmedel, och en pärm eller bokhylla är 

inte fy skam. I England har man tagit fram en ”App”, som ska både 

underlätta registrering (”on the go”) och stimulera till reflexion. Det ska ju 

vara roligt med appar och smartphones, så kanske kan det vara ett alternativ 

till Pokemon? Ladda hem appen, testa så kan vi diskutera under seminariet 

om behovet av registrering, metoder för reflexion och former för dialog. Det 

är ju de viktiga komponenterna i det livslånga lärandet – där den viktigaste 

ändå är att själv ta kontrollen över fortbildningen och lärandet. 

CPD app for doctors 

Our new mobile app will help you log your learning on the go. 

(As a doctor practising in the UK), you’ll be familiar with the challenges of 

maintaining your CPD amid a pressured work schedule. Opportunities for learning 

happen every day, though we don’t always have time to note them down, never mind 

reflect on them.  Our free app 'GMC My CPD' lets you keep a record of your 

learning on the go. As long as you have your phone or tablet close by, you’ll be able 

to note points of learning and reflections, quickly and easily, there and then. It's easy 

to download a report of your activities too, so you can export your records onto your 

appraisal / revalidation system. 

KOMPETENSVÄRDERING FÖR DET LIVSLÅNGA LÄRANDET 

Anmäl nu till ASK-seminariet 13-14/10 före 3/9 och kom och lyssna på dem som arbetar med sin ASK, fundera på din 

egen ASK, starta en kompetensvärderingsprocess och formulera dina egna behov av stödfunktioner och utvecklingsbehov. 

Missar du seminariet – vilket Gud förbjude – så kommer en artikel i Allmänmedicin om ASK i första numret i höst. 

Vi ses! 

Robert Svartholm 
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