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Oktober 2018 

VÄLKOMMEN TILL ASK-SEMINARIET                       
23/11 

Årets Ask-seminarium sker som tidigare meddelats 23/11. Vi ses i 
Läkarförbundets konferenslokaler på Villagatan i Stockholm. 

Seminariet pågår 1000-1530 inkl fika och lunch. Pris 500 kronor. 

 

Det finns platser kvar – anmäl nu! 
Välkommen till ASK-nätverkets årliga seminarium, där vi arbetar med att 
värdera och utveckla den allmänmedicinska kompetensen. Ett bra tillfälle att 
träffa kollegor och diskutera utifrån din egen situation och din egen 
fortbildningsplanering 

 ”Medicinsk kompetens och kunnande är 
avgörande för kvalitet och säkerhet i vården. 
En grundförutsättning för att patienterna ska 

få en god vård”   

 

PROGRAM 

Seminariet bygger på medverkan från deltagarna - ”Deltagarstyrt”. Läkarens 
yrkeskunnande heter en bok av Ingela Josefson (Studentlitteratur 1998) som 
inspirerat oss till utveckling av den professionella kompetensen. Metodiken 
med ”Dialogseminarier” ( se bifoga bild – sökbar på Google) används just nu 
under rubriken ”Kan man bli erfaren snabbare” och stämmer pedagogiskt väl 
in i nätverkets arbete. I vårt fall ska man kanske skriva ”Kan man bli mer 
erfaren” eftersom det för oss handlar om fortbildning. 

Vi lägger därför upp programmet efter önskemål från deltagarna – meddela 
gärna vad ni särskilt vill ta upp. I övrigt finns en mängd aspekter att hantera 
under det årliga seminariet, och de finns listande nedan. 

VÅRT MÅL 
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  

Nästa seminarium 23/11. 

 
 

[Klicka här om du vill lägga till en beskrivning] 



1 - ASK-PROGRAMMET - KOMPETENSVÄRDERING 

Vi har en pågående kompetensvärdering på gång, som vi självklart ska 
fokusera på. En presentation av arbetet, en redovisning och en utvärdering. 
En kollega har tillsammans med sin ASK-mentor arbetat under det senaste 
året med sin kompetensvärdering. Vi ser med intresse fram mot 
redovisning och erfarenheter! En inspirationskälla till framtida 
deltagare! 

2 - ANNA NERGÅRDH – BEHÖVS KUNNIGA 
ALLMÄNLÄKARE? 

Hur går det med utredningen? I en text skrev Anna Nergårdh att ”det behövs 
ett skifte från funktionsbaserad till relationsbaserad primärvård”. 
Läkarförbund mfl håller på med remissvar.  Kan vi förbereda oss och 
utveckla/förklara betydelsen av allmänmedicinsk kompetens i 
detta skede? Fortbildning och forskning har litet utrymme i 
delbetänkandet. Tål att diskuteras! 

3 - KUNSKAPSSYN – VÄRDERING - UTVECKLING 

Dialogseminarier (se bild – Google). Läs gärna artikeln och fundera. Henrik 
Åhsberg och Christer Andersson har tidigare presenterat detta för ASK. Kan 
vi gå vidare? En inledning skulle kunna vara att seminariedeltagarna 
skriver en dagbok från en mottagningsdag och reflekterar över 

den kompetens som krävs, hur den uppnåtts och hur den kan utvecklas. Diskussion i smågrupper!? I grekisk filosofi 
pratas om erfarenhetsbaserad kunskap – skild från teknisk kunskap: ”Människans praktiska förmåga omfattar två 
kompletterande sidor som kallas fronesis och teckne. Fronesis är den grundläggande, erfarenhetsmässigt 
utvecklade förmågan att välja hur man ska handla för att nå ett önskat, godtagbart resultat. Detta kräver dock också 
en skicklighet som heter teckne och som utgör valet och ändamålsenligt bruk av lämpliga instrument” (Wikipedia!). 

4 - SFAMS FORTBILDNINGSPROJEKT 

Ett stort och löpande projekt runt skapande av fortbildning, pedagogiska principer, FQ-grupper och arbete med 
livsstilsrelaterade åtgärder mm. Kan vi hjälpa till – kan vi lära av projektet? Här finns mycket att fundera på. Flera av 
ASK-medlemmarna är inblandade – förstås. Vi får information och kan utveckla vår kompetens inom 
livsstilsfrämjande arbetsmetoder. Vilka erfarenheter har vi av SoS Nationella riktlinjer runt livsstilsarbete? 

5 - PROFESSIONELL UTVECKLING: ”PROFESSIONSMILJARDEN” – 80/20PROJEKTET PÅ 
GOTLAND - TILLITSDELEGATIONEN 

Det är mindre roligt och intressant att diskutera hoten mot vår profession från nätläkeri mm. Intressantare att ta vara på 
de positiva signaler som finns. Kan vi lära av varandra – kan vi utnyttja de positiva trender som finns? 
Professionsmiljarden är en statlig satsning på professionell utveckling. Har ni märkt av detta på hemmaplan? 
80/20projektet på Gotland är en pilotsatsning som pågår. Inspirationskälla?  Den statliga tillitsdelegationen vill gå från 
NPM, kontroll och arbeta fram ”tillit” som styrmetod för bl.a. sjukvården. Hur kan vi utveckla vården – ta ansvar 
och lyfta vår yrkesroll? 

 
Ulf Måwe och Robert Svartholm I AbiSKo 2003. 

Kontakta oss/Anmäl till 

ASK-projektet c/o Svartholm 
Kornvägen 5 
954 32  Gammelstad 
070.6234509 
Polarull.svartholm@telia.com 
 



6 – FRAMTIDENS ASK 

Efter seminariet – hur går vi vidare? ASK ingår i SFAM:s riktlinjer för fortbildning, men våra seminarier används 
inte optimalt. Hur utvecklar vi våra metoder och verktyg? Ska vi ha seminarium/poster på kongressen i Borås? Hur blir vi 

fler? En avslutande sammanfattning och framtidsplanering. 

 

 

VÄLKOMMEN TILL ASK-SEMINARIET 23/11 

Sammanfattningsvis – ett ganska fullmatat program, men utrymme för 
fortbildningsdiskussioner, reflexioner om den allmänmedicinska vardagen. 
Ett kollegialt utbyte av erfarenheter att ta med hem i dessa tider av 
förändring och utveckling. Allmänläkaren har den bredaste medicinska 
utbildningen på vårdcentralsnivå. Det borde finnas goda möjligheter att 
använda denna kompetens, att nå en professionell utveckling till gagn för 
läkaren, organisationen – och inte minst patienterna. En bra uppgift för 
seminariet! 

Välkomna! 

 

 

 

 

 

ASK-PROJEKTET C/O SVARTHOLM 
Kornvägen 5 
954 32  Gammelstad  

VÅRT MÅL 
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  

Nästa seminarium 23/11. 

 
 


