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ASK-seminarium 

Nu är det dags – höstens seminarium inleds snart. Vårt nätverk ligger i fokus 
för SFAM, med det ”nya” fortbildningsprogrammet. Att kompetensvärdering 
ligger i tiden framgår på många sätt. Termen dyker upp i allehanda 
sammanhang, och vårt välutprovade koncept bör få utrymme snart. Styrelsen 
och fortbildningsrådet vill utveckla ASK och ”förenkla”. Hur ska det gå till, 
varför och vad ska förenklas? Det måste vi kanske bli tydligare med. Hjälp till 
i det arbetet! 

Seminarieprogram 12/10 

• Anne Reitz och Gerd Ahlén – nya deltagare i ASK-processen.  

• Skopelos – pedagogisk workshop. Rapport och fortsättning? Ulf, Karin 
och Robert.  

• Läkarförbundets fortbildningsprogram ur vårt perspektiv. Per Wahlstedt  

• MittiST/examen och CE Rudebecks ”koncept” konsultationsberättelse. 
Gunilla Byström. 

• SFAM:s fortbildningsprogram – kompetensvärdering som grund för 
fortbildning. Programmet föreslår/begär att vi ska ”förenkla” ASK. Hur gör 
vi, vad tycker vi om det? 
 

• Hur får vi verkstad och genomslag för kompetensvärdering på 
fortbildningsnivå? Hur rekryterar vi till ASK? 
 

 

AKTUELLT 

Seminariet i Stockholm sker 

på Läkarförbundet, Villagatan 

12/10 10.00 – 16.00 . Det 

finns ett par platser kvar. ”Fri 

entré!” 

 

ASK-projektet har som mål: 

Att skapa metoder för 

kontinuerlig självvärdering av 

den egna allmänmedicinska 

kompetensen i en kollegial 

dialog. Att stimulera 

fortbildningsplanering 

grundad på 

Kompetensvärdering. Att 

diskutera och definiera 

allmänmedicinsk kompetens. 

 

 

 



 

 

 ”Working and learning in the service… The 

Good CPD.” – Janet Grant 

JANET GRANT 

Har vi hittat en ny förespråkare i vårt arbete med utveckling och CPD? Jag fyller på med några av hennes ”punkter” nu i 

slutet av detta brev. Ljuv musik för en gammal allmänläkare om läkarens lärande: 

• Doctors are lifelong learners 

• Do improve and change their practice 

• Work in a rich learning environment 

• Have many ways of identifying their learning need 

• Have many ways of learning 

• .. 

SLUTORD 

Det finns alltså möjlighet för ”sistaminutenanmälan” till höstens seminarium. Om det inte går, är ni välkomna till en 

maildialog om punkterna på vår dagordning, och sedan till kommande arrangemang. Vårens kongress? Vi ses och hörs! 

 

Robert Svartholm 

 

Gammelstads Kyrkby, nästa mötesplats?. 

Kontakta oss 

ASK-nätverket SFAM 

c/o Polarull.svartholm@telia.com 

 

 

 



Polarull.svartholm@telia.com 

ASK-NÄTVERKET SFAM 

c/o Polarull.svartholm@telia.com 
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