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SOMMARBREV 

Antar att de flesta av er redan gått på semester och därför läser brevet i höst. 

Oavsett så är detta brev nummer två 2017, och kanske är det för sällan. Det 

är i alla fall hög tid med ett nyhetsbrev. Sedan sist har vi haft en kongress 

som gav vårt projekt stöd, och min vardag har varit stressig med en 

primärvårdsutveckling lokalt som inte direkt går åt rätt håll om man ska 

uttrycka sig diskret. 

 

Karlstadskongressen 

Som vanligt är kongresserna höjdpunkter i vardagen! Många lärorika 

punkter och tillfällen att vila i den allmänmedicinska gemenskapen. 

Reflektera över vår profession och föra dialog. Det är alltså ASK i sin prydno! 

Nästa kongress till våren 2018. Norrköping? Där var vi för inte så länge 

sedan. 1996? En stimulerande miljö och god träffpunkt. 

SFAM:s fortbildningspolicy 

Fortbildning måste för att vara effektiv grunda sig i en kompetensvärdering. 

SFAM:s policydokument presenterades på kongressen. ASK-nätverket har 

alltså förankring, drivit på, ända in i SFAM:s officiella policy. 

Eftersom ”Kompetensvärdering” är en svepande formulering – och vårt 

kompetensområde väldigt brett – så måste vi fortsätta med vårt 

utvecklingsarbete 

Fortbildningsrådet och Janet Grant 

Fortbildningsrådet hade ett seminarium med Janet Grant utifrån hennes 

bok: ”The Good CPD Guide”. Rekommenderas. Jag utvecklar kanske inte 

detta mer, eftersom boken hamnade exakt i vår inställning. Den pedagogiska 
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ASK-projektet har som mål: 

Att skapa metoder för 

kontinuerlig självvärdering av 

den egna allmänmedicinska 

kompetensen i en kollegial 

dialogAtt stimulera 

fortbildningsplanering 

grundad på 

Kompetensvärdering. 

Nästa seminarium 12-13/10. 

 

 

 



inriktningen är alltså klar. Förhoppningsvis får vi tillfälle att diskutera detta 

mer på ASK-seminariet i höst. 

 

 ”Working and learning in the service… The 

Good CPD.” – Janet Grant 

 

PROVINSIALLÄKARSTIFTELSEN UTGÅR 

Tyvärr blir det ingen kurs i höst. Det blev för få deltagare för stiftelsen. 

Tråkigt, men så är det. Ett mått på vad då? För stort kursutbud, för dålig PR, 

för oklart program? Vem vet. Höstens seminarium blir i alla fall av som tänkt 

är i traditionell form. Välkomna!. 

 

ASKSEMINARIUM 12-13/10 STJÄRNHOLM 

Anmälningstiden till seminariet går ut i slutet av augusti/början på 

september. Anmäl via SFAM:s hemsida. Eller direkt till mej. Kostnaden är inte riktigt klar i skrivande stund, men den är 

hanterlig. Vad ska vi ta upp – vad ska stå på programmet?. Självklart deltagarstyrt, och jag har fått in flera förslag. 

Deltagare som gör/vill göra en egen ASK (Lars Carle, Micael Elmersson redovisade sina processer i fjol, Annika Larsson 

har avslutat sin) ska självklart ha utrymme. Därutöver hoppas vi på Fortbildningsrådet (Anders Lundqvist/Gösta 

Eliasson) om Janet Grant ”The good CPD Book”. I anslutning till detta kan det passa med en redogörelse för 

Läkarförbundets Fortbildningsenkät. Hur drar vi slutsatser från denna för allmänmedicin? Vår professor Carl Edvard 

Rudebäck har till ”V-3kurserna/examen” tagit fram konceptet ”Konsultationsberättelse” som en värderingsgrund i det 

praktiska arbetet. Gunilla Byström är insatt i detta.  

Förändringsarbete in i döden? Ändrar vi för mycket? Annika Larsson har studerat ”Appreciative Inquiry” som en 

modernisering av Sokratiska samtal? BEON – bästa effektiva omhändertagandenivå från Karlstad? Är inte en 

allmänmedicinsk modell den bästa effektiva? Det händer mycket inom ”satsning på primärvård” just nu, så att lägga fast 

ett exakt program nu innan sommaren känns vanskligt. Vi har ju bara 2 dagar på oss dessutom. Det lär inte bli svårt att 

reflektera och ha en dialog om kompetensvärdering som grund för fortbildnings planering. Ladda upp det 

allmänmedicinska tankeinnehållet – signalera önskemål om programpunkter och anmäl! Välkomna! 

 

GLAD SOMMAR – TREVLIG HÖST 

Alltså – läser ni brevet innan sommaren, vad bra. Var lediga och ladda batterierna. Får ni brevet efter sommaren, hoppas 

den var trevlig och givande. Vad vi alla kan vara ense om är att hösten blir spännande och intressant. Mina höjdpunkter är 

workshop om medicinsk pedagogik på Skopelos september, SFAM Norrbottens årsmöte och ASK-seminariet i oktober, 

vila i november och sedan ett par Mitt-i-ST i december. Att få träffa ST-läkare som utbildar sig i givande och goda miljöer, 

eller unga kollegor som mer lever som ”Maskrosbarn” i vårdens tassemarker är stimulerande och givande. Fler borde få 

 

Gammelstads Kyrkby. 
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uppleva detta! Med denna årscykel är det självklart att starta det nya året 2018 med en ”vecka3-kurs i 

kompetensvärdering”! Vi ses! 

 

 

Robert Svartholm 

Polarull.svartholm@telia.com 
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