
Kompetensvärderande Allmänläkares Självvärdering i Kollegial dialog KASK 
 
Värdering av kompetensvärderare - hur ska vi göra det? 
 
Alla vill bli sedda och få feedback på sitt jobb. Det gäller även kompetensvärderare. 
Att reflektera tillsammans med en kollega som också är kompetensvärderare kan vara en 
lösning.   
Processen startar naturligt antingen vid examinatorsmötet på examen eller på Mitt-i-ST-
seminariet. Blivande KASK-kollegor parar ihop sig och planerar tillsammans. 
Vi kan använda ASK-momenten med modifikation. 
 
A Medsittning och återföring 
Kan göras som en video av återföringen vid en medsittning på en praktikdag. 
Den stora behållningen i ASK är praktikdagen. Kan den ersättas av en video? 
   
B Andra moment – välj några 

x Visa era rapporter för varandra 
x Reflektera över en Mitt-i-ST eller examen som varit svår - skriftligt 
x Portfölj kan vara som ett CV 
x Några händelser – där saker gått galet – eller bra 
x Kvalitetsuppföljning            fråga mina senaste tre ST om hur de upplevt det 

eller fråga Ulf hur mina ST-läkares utvärdering varit 
x Medicinska kunskaper – reflektera över hur uppdaterad jag måste vara som 

kompetensvärderare 
x Relationskunskaper – reflektera över egen relationsförmåga och självkännedom i 

jobbet som värderare 
x Om du använder checklistor vid kompetensvärderingen. Vilka fungerar bra? 

 
C Fortbildningsplan 

x Fortbildning är att göra kompetensvärderingar 
x Lär genom att läsa och bedöma andra värderares rapporter. 
x Gör en plan för framtida värderingar 

 När gå nästa vecka3-kurs 
 Antal Mitt-i-ST per år 
 Antal examen per år 
D Rapport 
Båda skriver en rapport över hur processen gått och en plan för framtiden. Som mall kan vi 
använda Mitt-i-ST-rapporten 
 
Om detta görs i kollegial dialog vinner du större självkännedom och ser vilka möjligheter du 
har att följa din lust att på ett adekvat sätt arbeta vidare som kompetensvärderare. 
 
KASK kan väntas ta mellan 6 och 12 månader. Kanske träffas läkarna på nästa seminarium 
eller nästa kongress och stämmer av hur det går för varandra. 
 
Efter bearbetning per telefon 
Cecilia Ryding och Gunilla Byström 2019-11-27 


